
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 

 

МГ „Гео Милев”-Плевен 

 

към 01.10.2022година  

 

Справката за изпълнение на Бюджета на Математическа гимназия 

„Гео Милев” към 30.09.2022година показва 87,39% при 87,80%  за миналата 

година.  

 Изразходените средства за работни заплати на персонала за отчитания 

период от параграф 01- 00 са 1310620лева, което е 93,22% изпълнение. За 

предходната година изпълнението на този параграф е 90,91% и 

1206898лева. 

В параграф 02-00 са изразходени 140143 лева, което е 99,52% 

изпълнение. Разходите за месец септември са отразени в отчета. В 

подпараграф 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения има 

изпълнение е 84,38%- 23400лева.  

В подпараграф 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения са 

изразходени 78162лева и има отрицателен остатък  4073лева. Това са 

изплатените обезщетения на пенсионираните учители и служители, които 

ще се възстановят по НП. В подпараграф 02-09 Други плащания и 

възнаграждения също има отрицателен остатък 3733лева. Това са 

обезщетенията за отпуск по болест. 

Параграф 05- 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя  

изпълнението е 30213лева- 89,17% при 93,73%- 282047лева за предходната 

година  

 Параграф 10 - 00 Разходи за издръжка има изпълнение 158847лева-

54,09% при 97797лева- 57,43%за миналата година. С отрицателен остатък е 

10-20 Външни услуги. Това се обяснява с факта, че сме заплатили 

електронен дневник, сума, която ще бъде възстановена и Админпро.   

С отрицателен остатък 1481лева е подпараграф 19-81 Платени данъци, 

мита и такси, поради това, че данъците се плащат с отстъпка 5%  в началото 

на годината за цялата година.  

В параграф 40-00 Стипендии са изразходени 71539лева- 80,61% при  

69109лева- 71,46% за 2021г. при 64830лева - 93,74% за 2020г. 50483лева- 

95% за 2019г. Остатъкът за деветмесечието е 17212лева. Допълнително 

финансиране според резултатите от ДЗИ ще има през следващата 

календарна година.  

За отчитания период промени в бюджета са както следва: 

1.През месец Юли 2022година  е увеличен планът на бюджета  с 67748 лв. 

2.През месец август 2022 година  е увеличен планът на бюджета с 78299.00 

лева.      



3.През месец Септември 2022година е извършена вътрешно компенси-  

рана промяна между параграф 1020"Външни услуги" е увеличен     
с 17604.00 лв., а  параграф " Вода,  горива, ел. енергия"  намален  
с 17604.00 лева      
      
Увеличението е  разпределено  в  следните параграфи, както следва: 

§101  Заплати на персонал,нает по трудови правоотношения   с 24000 лева; 

§202  Персонал по извънтрудови отношения  с 13575.00 лева  
§208 Обезщетение с характер на възнаграждение  с 55986.00 лева  
§1014 Учебни и научно изследователски разходи и книги в библиотеката 

с 3759.00лева      
§1015  Материали  е увеличен   с 12649.00 лева    
§1016  Вода, горива, ел.енергия  с 17604.00 лева    
§1020   Външни услуги  е увеличен с 6530.00 лева    
§1062 Застраховки  е увеличен с  300.00 лева    
§551 Осигурителни вноски за ДОО е увеличен с 3351.00 лева  
§552 Осигурителни вноски за УЧПФ е увеличен с 5000.00 лева  
§560 Осигурителни вноски за НЗОК е увеличен с 2241.00 лева  
§580 Осигурителни вноски за ДЗПО е увеличен с 1052.00 лева  
2. През месец август 2021 година  е увеличен планът с 4385.00 лева. 

3. През месец септември 2021 година е увеличен  планът с   8457.00 лева 

 

 

 

 

 
 

 

ИРЕНА БОРИСОВА 

Директор МГ ”Гео Милев”- Плевен 

 

 

 

 

 

 

 


