
Езикова гимназия ”Акад. Людмил Стоянов”Благоевград 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021 година 

 

Към 31.12.2021 година училището има утвърден бюджет 2594166 лв. 
Източници на бюджета: 

 

преходен остатък от 2020 г., в това число: 194918 

НП "УОС"  11050 

дарение от Швейцария  4518 

от стипендии 10374 

от средства за занимания по интереси 16068 

от дарение випуск 1995 г. 7724 

от дарение Венета Стойнева 1000 

от МОН за закупуване на лаптопи 13842 

от проект „Еразъм +“ 130342 

бюджет по формула  2241484 

стандарт за ученик в паралелка 2 023 лв. * 795 1687785 

стандарт за институция 50 630 лв. 50630 

стандарт за паралелка 10 774 лв. * 30 323220 

допълващ стандарт за ученик в първи и втори гимназиален етап 85 лв. * 795 67575 

средства по регионален коефициент 35048 

добавка за подобряване на МТБ 25 лв. * 795 19875 

стипендии 87 лв. * 795 69165 

резерв  -11814 

актуализации 154764 

средства от община Благоевград за пътни разходи на Росица Славова 1176 

средства от МОН областен кръг олимпиади 4366 

средства по проект - Сейменска 503 

средства от асоциация за развитие на София за отбор по медийна грамотност 1800 

средства от община Благоевград за стипендии 43725 

средства от община Благоевград за занимания по интереси 24460 

средства от община Благоевград за стипендия Славчо Балабанов по НУРОЗДИД 1620 

средства от община Благоевград за стипендия Дарина Стоянова по НУРОЗДИД 810 

средства от община Благоевград за обезщетения по КТ  26521 

средства по НП „Иновации в действие” * 

Средства по НП  3000 

средства за ползване на елекронен дневник 1200 

средства за интернет свързаност 420 

средства по ПМС № 129 3975 

средства от МОН за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки 12486 

средства по НП „Ученически олимпиади и състезание” 13650 

средства от община Благоевград за диференцирано заплащане на директора 1789 

средства от МОН  

средства от община Благоевград от резерв 12813 

Утвърден бюджет :  2594166    



Общо преведени средства към 31.12.2021 година 2594166 лева. 

 

По разходната част: 

 

1. Изразходвани средства за заплати и осигурителни вноски към 31.12.2021 г. в 

размер на 1658539 + 387201 лева представляващо 100 % от годишния план, в това 

число изплатени средства за положено квесторство на олимпиади общински кръг, 

в това число изплатени възнаграждения за дежурство при провеждане на 

областен кръг на олимпиада по руски език, немски език, английски език, френски 

език, испански език /от получени целеви средства за провеждане на областни 

кръгове на олимпиади от МОН/,  

2. Изразходвани средства за изплащане на възнаграждения на външни лектори, 

съгласно списък образец № 1 – Николай Куколев, Росица Котовска, Мирослав 

Иванов, в размер на 7642 лева. 

3. Изразходвани средства за изплащане на възнаграждения по НП „Ученически 

олимпиади и състезания” – 9710 лева. 

4. Изразходвани средства за изплащане за представително облекло на педагогическия 

персонал за 2021 година в размер на 41853 лева. 

5. Изразходвани средства за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса 

на труда на Костадин Калинов, Красимира Топузова в размер на 51388 лева 

6. Изразходвани средства за първите три дни от всеки болничен лист на персонала 

към 31.12.2021 г. в размер на 12610 лева. 

7. Изразходвани средства по параграф 10 00 „Издръжка“ – 116332 лева, в т.ч. по 

подпараграфи, както следва: 

§§ 10 13 „Постелен инвентар и облекло“ /непедагогически персонал работно облекло/ 

- 3600 лева. 

§§ 10 14 „Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките“ – 648 

лева 

§§ 10 15 „Материали“ –  29776 лева, в това число: CD и класьор Трудовоправни 

отношения в образованието 2021, абонамент вестник “Аз буки“ и списание 

„Чуждоезиково обучение“, шкаф за съхранение на документи, материали за първи 

март, материали за окачен таван четвърти етаж санитарен възел, принтер, спално 

бельо апартаменти ползвани от учител стажант АЕ и ФЕ, хладилник апартамент 

учител стажант АЕ, учителски компютър кабинет 207 и кабинет 111, спортни 

пособия и материали по ПМС № 129, CD училища ДТВ, ½ климатик учителска стая, 

суич, рутер, мрежови компонент,   

В това число закупени канцеларски материали и материали за дезинфекция и 

изпълнение на противоепидемичните мерки за предотвратяване разпространението 

на COVID при провеждане на областните кръгове на олимпиадите – 1 256 лева /от 

целевите средства за олимпиади от МОН/ . 

§§ 1016 „Вода, горива и енергия“ – 25763 лева, в това число: 

вода, канал, пречистване – 2069 лева 

ел. енергия – 12919 лева 

природен газ за отопление –  10775  лева 

§§ 10 20 „Разходи за външни услуги“ – 41675 лева и §§ 10 51 „Разходи за 

командировка“ – 1219 лева, както следва: 

абонаментно поддържане Кик инфо – 142 лева 

абонаментно поддържане Конто 66 – 815 лева 

абонаментно поддържане защита на лични данни – 1200 лева 



абонамент програма персонал и заплати – 396 лева 

издаване електронен подпис – 44 лева 

интернет НетСърф – 1260 лева 

интернет А1 – 2556 лева  

куриерски услуги – 367 лева 

мобилни услуги Виваком – 1451 лева 

мобилни услуги Теленор – 91 лева 

наем общински апартаменти – 1 959 лева /ползвани от учител по ФЕ и учител по АЕ/ 

и такса домоуправител – 246 лева 

основно почистване апартамент ул. „Даме Груев“ – 336 лева 

членски внос Асоциация Кеймбридж - 100 лева 

охрана СОТ – 1238 лева 

РЗИ оценка седмично разписание – 36 лева 

такса обучение продължаваща квалификация – 2477 лева /Александър Иванов, Тинка 

Попова, Златка Гаврилова, Кирилка Пешева, Катя Финдрина, Миглена Лулейска, 

Десислава Чилева, Искра Митова, Вера Кацарска, Хелга Узунова/ 

обучение и логистика за придобиване на 2 квалификационни кредита – 12220 лева 

такса правоучастие състезания по ИТ – 75 лева 

транспортни разходи Росица Славова – 529 лева 

транспортна услуга превоз ученици изпит DELF - 360 лева 

ремонт принтер и ксерокс  – 865 лева 

закупени SSD 120 GB, памет, SSD,  – 317 лева 

ЗУД за края на учебната година и началото на учебната година  – 647 лева 

химическо чистене – 12 лева 

абонамент 2022 година РААБЕ – ФО, УУ, ТПОО, КД, ПО – 1 479 лева 

проверка пожарогасители и ВПК – 186 лева 

проверка отоплителна инсталация – 631 лева 

абонамент Сиела норма – 270 лева 

абонамент Админпро – 426 лева 

абонамент седмично разписание – 96 лева 

подновяване домейн – 282 лева 

учителско портфолио – 980 лева 

елекронен дневник 2021/2023 година – 4511 лева 

допълнителна зона WIFI – 2880 лева 

Състезание по немски език на Клет град Ловеч – 1088 лева 

Конференция по история град Кърджали – 240 лева 

Командировка Стефка Михайлова – 20 лева 

Командировка Светослава Байракова – 26 лева 

Командировка Мария Хаджипетрова – Лачова – 20 лева 

Командировка Виктория Самарджиева – 20 лева 

§§ 10 30 „Текущ ремонт“ – 2827 лева текущ ремонт санитарен възел втори етаж 

администрация, ремонт захранване бойлер санитарни възли и ел. табло, 

пренареждане ученически маси кабинет 207, ремонт врати и прозорци втори и 

четвърти етаж, ремонт бойлер апартамент ул. „Даме Груев“, ремонт ел. табло 

апартамент бул. „Св.Св. Кирил и Методий“,   

§§ 10 62 „Разходи за застраховка“ – 802 лева 

§§ 10 91 „Други разходи за сбко“ – 10022 лева, в това число: наем мултифилтрираща 

система за вода – 12*30 лева=360 лева, ваучер подарък Костадин Калинов за 



пенсиониране, помощ за лечение на Пепа Стоянова, дадена вечеря 20.12.2021 г., 

пластмасови чаши, питки 33 броя 23.12.2021 г., венци два броя,  

§§ 19 01 „Държавни данъци“ – 1002 лева 

§§ 19 81 „Общински данъци“ – 4726 лева /такса смет/ 

8. Изразходвани средства по § 40 00 „Стипендии“ – по ПМС № 328/21.12.2017 г. за 

условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование до септември 2021 г. 122461 лева, в това число /300 лева 

стипендия Калина Грънчарова, 300 лева стипендия Мария Чорбаджийска, 300 лева 

стипендия Нели Димитрова/, стипендия 1620 лева за Славчо Балабанов, стипендия 

Дарина Стоянова 810 лева, 

9. Изразходвани средства по §§ 42 19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ 

- стипендия ученици отбор медийна грамотност  – 1080 лева, такса участие 

състезание 465 лева, 

10. Изразходвани средства по §§ 52 01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 14695 

лева /закупени 5 лаптопа за учители и 13 лаптопа за ученици/ от тях 13842 лева 

целеви средства от МОН/, закупен лаптоп – 2350 лева, закупен лаптоп – 1199 лева, 

закупени 3 броя проектори – 3222 лева, 

11.  Изразходвани средства по §§ 52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения“ – 4920 лева, закупен климатик и копирна машина konica minolta 

bizhub, 

12.  Изразходвани средства по проект „Еразъм +“ /Даниела Йовкова/, в размер на 

36326 лева - разходи за участие в обучителен курс Ивалина Георгиева, Дамяна 

Грънчарова, Даниела Йовкова, Мария Веселинска, Кирилка Пешева, Антоанета 

Сейменска, Мария Стоянова, 

13.  Изразходвани средства по проект „Еразъм +“ /Ивалина Георгиева/, в размер на 

19246 лева - разходи за закупуване на материали /6 бр. роботи/  и доставка от 

Испания 

Общо изразходвани средства към 31.12.2021 година 2496967 лева. 

 

Наличност на 01.01.2022 година в размер на 97199 лева, в това число: 

 

- от проект „Еразъм +“/Даниела Йовкова/ – 0 лева  

- от проект „Еразъм +“/Ваня Шумарова/ – 43319 лева 

- от проект „Еразъм +“/Ивалина Георгиева  – 31452 лева 

- от дарение от Швейцария – 4218 лева 

- от дарение вируск 1995 година – 1800 лева 

- от НП УОС – 10500 лева 

- от НП Иновации в действие – 2600 лева 

- от НП ИСТиБА – 2605 лева 

- от дарение за отбор по английски език – 705 лева 

 

 

Тинка Попова 

Директор на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ 
Заличено на основание

чл. 2 от ЗЗЛД


