
Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"

за периода от до

01.01.2021г. 31.12.2021г

ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал 0 0 0 0 0 0

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 3 995

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови активи

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 995 0 0 0 0 0

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

НУФИ "ШИРОКА ЛЪКА"

/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/



НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА “ШИРОКА ЛЪКА” 

4710 Широка лъка, общ.Смолян, тел:03030/23-33,23-31,20-01, 0877409372                                                        
е – mail: nufi_shirokalukka@abv.bg       web  www.nufi-bg.com                                                          

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване 

на разпространението на COVID-19 на Национално училище за фолклорни 

изкуства „Широка лъка“ 

 

 За периода  от 01.01.2021г. до 30.12.2021г., в изпълнение на всички 

препоръки и заповеди за предотвратяване разпространението на COVID-

19, в Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ са 

извършени разходи за закупуване на дезинфектиращи препарати и 

предпазни средства, както следва: 

1. Лични предпазни средства на стойност – 226,77лв. 

2. Дезинфекциращи препарати за ръце и аксесоари  за тяхното 

използване на стойност – 1984,46лв. 

3. Почистващи и дезинфекциращи препарати за работните и санитарни  

помещения на стойност – 716,84лв. 

4. Електронна платформа за провеждане на обучение от разстояние в 

електронна среда – 386,78лв.  

5. Тестове за откриване на SARS-CoV-2 – 680,00лв. 

 Общо извършените разходи са в размер на 3994,85лв. /три хиляди 

деветстотин деветдесет и четири лева и осемдесет и пет/ и са отчетени по 

параграф 10 „Издръжка“ . Изразходените средства са  в рамките на 

одобрения бюджет на НУФИ „Широка лъка“. 

 

 

      Директор: 

        Ст.Тенова-Илчевска 

      

      Счетоводител: 

        Н.Гергьовска 


