
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019г – 30.09.2019г. 

в СУ „Иван Вазов” Мездра 

 

 

 

 

 1. Постъпления по източници: 

 

 Собствени приходи  от наем на имущество в размер на 611,00 лв. 

 Получени средства по формулата в размер на 1 189 261 лв. 

 Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище в 

размер на  

2157 лв.- преходен остатък  

 Средства за стипендии 2019г–  21059лв. 

 Средства държавни дейности преходен остатък в размер на 39310.20 лв. 

 Средства НП „Ученически олимпиади и състезания“Модул „Осигуряване 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“-

преходен остатък – 710.49лв 

 Средства МОН – спрени месечни помощи – 670.39 лв прех ост  

 Средства МОН – спрени месечни помощи – 525.75 лв 

 Средства транспорт учители – преходен ост – 503.54 лв. 

 Средства финансова грамотност – 743.60 лв 

 Средства проект „Училище за всеки“-14911.91 лв. 

 Средства транспорт учители 2408,00 лв 

 Средства учебници 2019/2020 - 8685.00 лв 

 Средство ОУМ – 7452.00 лв 
     

 Всичко приходи  до 30.09.2019 г – 1289383 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. “Георги Димитров” №32 

тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 

e – mail: vazov_school@abv.bg,  www.vazov-school.com 

mailto:vazov_school@abv.bg
http://www.vazov-school.com/


 
Мариела Горанова 

Директор на СУ „Иван Вазов” 

 

§§ подпа- 
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен план Отчет 

  раграфи   2019 
държавни 

дейности 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
839670 607834 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови правоотношения 
839670 607834 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 74336 62329 

  02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 5282 5282 

  02-05 
изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 
43455 31448 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
20591 20591 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 5008 5008 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 199135 144466 

  
05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване) 
99802 72467 

  
05-52 

осигурителни вноски от работодатели за Учителския 

пенсионен фонд  
32927 23401 

  05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 41941 31006 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
24465 17592 

10-00 Издръжка 148300 109770 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 4400 3875 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 
12071 12071 

  10-15 материали 28699 25564 

  10-16 вода, горива и енергия 40000 21765 

  10-20 разходи за външни услуги 55983 42467 

  10-30 Текущ ремонт 5011 2592 

  10-51 командировки в страната 1136 536 

  10-62 разходи за застраховки 1136 900 

19-00   3854 3806 

 19-01 Платени държавни данъци 54 42 

 19-81 Платени общински данъци,такси 3800 3764 

40-00  Стипендии 21059 14871 

52-00  Придобиване ДМА 2759 2759 

 52-01 Придобиване друго оборудване,машини и съоръжения 2759 2759 

53-00  Придобиване НДА 270 270 

 53-01 Придобиване програмни продукти  270 270 

  ОБЩО РАЗХОДИ  

 
1289383 946105 


