
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
за изпълнение на делегирания бюджет   

на СУ „Васил Левски“ - гр. Роман, обл. Враца,   

за четвъртото тримесечие на 2021 година  

Уточненият годишен план по делегирания бюджет на СУ „Васил Левски“- гр. Роман, обл. 

Враца за 2021 г. по източници на училището, са в размер на  1 226 808 лв., в т.ч. както следва:  

✓ Вътрешни трансфери  в системата на първостепенен разпоредител – 1 322 269 лв.  

✓ Получени трансфери от МОН – 58 958 лв. за ремонт на помещения в сградата на СУ „Васил 

Левски“ - гр. Роман, съгласно Дог.№ 01/01.07.2021 г., както следва: 

 ◘  Ремонт на тоалетни на ет.1 (изграждане на клетки за лица с увреждания); 

 ◘  Ремонт на „Ресурсен кабинет“ -  ет. 1; 

 ◘  Ремонт на Фоайе - ет. 1 и ет. 2 

✓ Дофинансиране – 1 000 лв.  

✓ Трансфери по програма за временна заетост – 655 лв.  

✓ Трансфери по ПУДОС – 0,00 лв.  

Всичко УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН по бюджета на училището към 31.12.2021 г. е в   

размер на:                                                                                                              1 381 882 лв.       
Във връзка с прилагането на ПМС № 408/23.12.2020 год. за изпълнението на  държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. и Закона за общинските бюджети отчитането на бюджетните разходи 

за образование се извършват по единна бюджетна класификация.  

Разходите към 31.12.2021 г. се конкретизират по следните параграфи-00-00 и подпараграфи-&:  
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Параграф 40-00  

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови   

правоотношения  
Други възнаграждения, обезщетения  и плащания за 

персонала  

Възнаграждения и плащания на нещатен персонал  
Граждански договори  
Изплатени суми за представително облекло на 

педагогическия персонал и СБКО  

Други плащания  

Задължителни осигурителни вноски от работодателя  
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО  
Осигурителни вноски от работодателя за УПФ  
Здравно осигурителни вноски от работодателя  
Осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО  

Издръжка  
Храна  
Медикаменти  
Постелен инвентар и облекло  
Учебни разходи и книги за библиотеката  
Материали разходи за канцеларски, почистващи  и други 

материали за текуща поддръжка на материалната база  
Вода, горива и ел. енергия                             
Разходи за външни услуги   
Текущ ремонт  
Разходи за командировки в страната  
Разходи за застраховки  
Други разходи за СБКО  

Стипендии 

    896 970 лв.   

     84 275 лв.  

          
        1044 лв.   

          980 лв.  
     17 265 лв.  

     64 986 лв.  

     213 450 лв.  

    110 174 лв.  

     32 513 лв.  
     46 143 лв.  
     24 620 лв.  
    168 187 лв.   
      7 264 лв.              

97  лв.        

4 183 лв.              

9 143 лв.  
      

      88 310 лв.   

     23 930 лв.                                                            

    31 955 лв.              

0 лв.           

1 305 лв.              

0 лв.  
               0 лв.  

       15 710 лв. 



 

    Всичко РАЗХОДИ към 31.12.2021 г. са в размер на 1 378 592 лв.  

1. Получени трансфери  от МОН – 17 354 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;  

2. Получени трансфери  от МОН – 4 212 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Образование  за утрешния ден“;  

3. Получени трансфери  от МОН – 1 874,40 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001 „Равен достъп до училищното образование в 

условията на кризи“;  

4. Получени трансфери  от МОН – 9 784 лв., по   

Проект BG05M0P001-2.011-0001  „Подкрепа приобщаващо образование“;  

5. Получени трансфери от ИСУН – 16 464 лв. 

  

                                  Всичко ТРАНСФЕРИ от МОН: 49 688,40 лв.  

  

Към 31.12.2021 год. училището няма просрочени и неразплатени разходи.  

  

  

  

   ДИРЕКТОР: Христина Петкова                 

    


