
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 

МГ “Гео Милев”-Плевен 

към 31.03.2021година 

 

 Бюджетът на МГ „Гео Милев”- Плевен за 2021г. е 2617907 лева с 

включен  преходен остатък от 2020 година -  121220 лева при 2329901 лева 

за 2020г. и  2 051 378лева за 2019г.  

Справката за изпълнение на Бюджета на Математическа гимназия 

„Гео Милев” към 31.03.2021година показва, че общият остатък за първо 

тримесечие е 224 493лева. Училището няма неразплатени задължения.  

 Изразходените средства за работни заплати на персонала за отчитания 

период от параграф 01- 00 е 383470лева и изпълнение в проценти 72,21% 

 За тази година и за миналата и 79%.  

В параграф 02-00 са изразходени 10 026лева  – 32%. Изпълнението е 

малко, поради липса на разход в 02-09 Персонал по извънтрудови 

правоотношения. Не са изплатени възнаграждения на учителите, които 

работят по  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади”. В подпараграф Обезщетения с характер на 

възнаграждения изпълнението е 0%. В подпараграф 02-09 Други плащания 

и възнаграждения има отрицателен остатък 545 при 606лева за миналата 

година. 

Параграф 05- 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя  

изпълнението е 73819 – 78%.  Има остатък 20763лева. 
В изпълнението на бюджета към 31 март 2021 годна  съм включила и платените нетни 
възнаграждения 
 и осигурителни плащания  за месец март 2021 година платени на 02 април 2021 година 

 

 Параграф 10 - 00 Разходи за издръжка има изпълнение 63 130лева- 

97% при 47369лева – 58% с 15 761 лева повече от миналата година. Има 

остатък 1950лева.  

  Отрицателен остатък има в подпарaграфи: 

10-15 Материали -2173 

10-16 Вода, горива, енергия -11597 

10-51 Командировки в страната -1478 

има отрицателен остатък. 

 

За два от тези подпараграфи сме имали отрицателен остатък:  

10-16 Вода, горива, енергия -13490 

10-51 Командировки в страната - 2189 

има отрицателен остатък. 

 

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9325


Това се обяснява с: разходи за отопление в зимния период и календара 

на олимпиади и състезания. Отрицателния разход ще бъде компенсиран в 

третото тримесечие. 
Има подпараграфи с разход 0:  

 

02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения 

10-12 Медикаменти 

10-13 Работно облекло 

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и  

книги за библиотеките 

10-30 Текущи ремонти 

19-81 Платени данъци, мита и такси 

10-91 Други разходи за СБКО 

 

Параграф 40 - 00 Стипендии са изразходени 33807лева. Общо за 

годината сумата за стипендии е 93446 при 57603лева за миналата година. 

За отчитания период няма извършени вътрешнокомпенсирани 

промени в бюджета.  

 
 

 

 

 

 

 

ИРЕНА БОРИСОВА 

Директор МГ”Гео Милев”- Плевен 

 
 


