ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
МГ „Гео Милев” - Плевен
към 30.06.2022година
Справката за изпълнение на Бюджета на Математическа гимназия „Гео Милев”
към 30.06.2022година показва, че при планиран за шестмесечието на 2022г. бюджет
2889209 лева 82,84% % изпълнение и има остатък 272618 лева.
Изразходените средства за работни заплати на персонала за отчитания период от
параграф 01- 00 са 848819 лева при план 1017775 лева. Процента изпълнение е 83,40%
при 83.81 % за миналата година. Включени са заплатите за месец юни.
В параграф 02-00 са изразходени 74667 лева при план 65010лв, поради
домакинство на национална олимпиада по информатика и Пролетни математически
състезания V- VIIклас. По същата причина в подпараграф Персонал по извънтрудови
правоотношения
изпълнението 181,82% . В подпараграф Други плащания и
възнаграждения изпълнението е 164,92%. Това е обезщетение от отпуск по болест.
Параграф 05- 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя
изпълнението е 199439лева при план 242064лева – 82,39% при 86.63 при за миналата
година. Има остатък 42625 лева при 29498лева за същия период на миналата година.
Параграф 10 - 00 Разходи за издръжка има изпълнение 116852 лева при 74970лева
за предходната година година. Има остатък 75738 лева.
Отрицателен остатък има в подпарaграф:
10-20 Външни услуги
-10076
Отрицателния разход ще бъде компенсиран в летните месеци.
Поради това, че данъкът е платен в началото на годината има отрицателен остатък
в
19-81 Платени данъци, мита и такси

-2650

Параграф 40 - 00 Стипендии са изразходени 70139лева - 107,77%
при 67084 за миналата година.. Остатък за стипендии е отрицателен и ще бъде
компенсиран през лятото.
За отчитания период има промени в бюджета.
1.През месец май 2022 година е увеличен планът с 3461.00 лева.
2. През месец юни 2022 година е увеличен планът с 38973.00 лева за стипендии
Увеличението е разпределено в следните параграфи, както следва:
§202 Заплати по извънтрудови правоотношения с 6274.00 лева
§4000 Стипендии с 38445 лева
§551 Осигурителни вноски за ДОО с 60.00 лева
§560 Осигурителни вноски за НЗОК
с 35.00 лева
§580 Осигурителни вноски за ДЗПО с 21.00 лева
§1015 Материали с -1126.00 лева
§1020 Външни услуги с 2017.00 лева
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