
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 

МГ „Гео Милев” - Плевен 

 

към 30.06.2021година 

 Справката за изпълнение на Бюджета на Математическа гимназия 

„Гео Милев” към 30.06.2021година показва, че при планиран за 

шестмесечието на 2021г. е 1 464 850лева, 83,14% % изпълнение и има 

остатък 246920лева. 

 Изразходените средства за работни заплати на персонала за отчитания 

период от параграф 01- 00 е 815965 лева  при план 973533лева. Процента 

изпълнение е 83.81 при  90,53% за миналата година. Включени са заплатите 

за месец юни. 

В параграф 02-00 са изразходени 35847лева при план 51214лв.  – 70% 

при 71% за миналата година. В подпараграф Обезщетения с характер на 

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

възнаграждения има изпълнение 6104лева при план 6600лева има остатък – 

496лева. Това е обезщетение от отпуск по болест. 

Параграф 05- 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя  

изпълнението е 191175лева при план 220673лева – 86.63 при 92,05% за 

миналата година. Има остатък 29498 лева при 15208лева за 2020година за 

същия период на миналата година. 

 Параграф 10 - 00 Разходи за издръжка има изпълнение  74970лева при 

79144лева за предходната година година. Има остатък 52522лева.  

  Отрицателен остатък има в подпарaграфи: 

10-14 Учебни и научно-

изследователски разходи и  

книги за библиотеките 

-3198 

10-16 Вода, горива, енергия -6724 

19-00 Платени данъци, 

такси,административни 

санкции 

-3290 

 

Отрицателния разход ще бъде компенсиран в летните месеци. 

Параграф 40 - 00 Стипендии са изразходени 67084 – 94.60лва при 123,25% 

за миналата година.. Остатък за стипендии 3838лева.  

За отчитания период има промени в бюджета.  

1.През месец Април 2021година е увеличен планът  на МГ "Гео Милев" с  

38020.00,  

2.През месец май 2021 година  е увеличен планът с 390.00 лева.  
3. През месец юни 2021 година е намален плана с 949.00 лева   
      
Увеличението е  разпределено  в  следните параграфи, както следва:  



§202 Заплати по извънтрудови правоотношения    с 310.00 лева   
§4000 Стипендии  с 39545 лева      
      
Намалението е разпределено в следните праграфи, както следва:  
§551 Осигурителни вноски за ДОО     с  -773.00 лева    
§560 Осигурителни вноски за НЗОК      с   -55.00 лева    
§580 Осигурителни вноски за ДЗПО    с  -41.00 лева    
§1015 Материали   с -1525.00 лева      
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