ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
МГ ”Гео Милев”-Плевен
към 31.12.2021година
Бюджетът на Математическа гимназия „Гео Милев” за 2021година е 2 833 000
при 2 561 206лева за 2020година. Не е изпълнен плана за приходите в размер 4497.00лева
в раздел приходи от наеми.
Училището няма неразплатени задължения към 31.12.2021г.
Справката за изпълнение на Бюджета към 31.12.2021година показва преходен
остатък 145435.00 лева при 121 220.00 лева за миналата година. Целевите за 2021г.са 58
937лева.
Изразходените средства за работни заплати на персонала за отчитания период от
параграф 01- 00 са 1820180лева- 100,00% при 1 661 850 - 99,99% за 2020г
В параграф 02-00 са изразходени 148557лева, 84,09% и има остатък 28113лева в
Подпараграф 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения с изпълнение 1887748,83%. Това са средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади“, които ще се изразходват до м. юни 2022г.
Параграф 05- 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя
изпълнението е 402489 -99,31%.
Параграф 10 - 00 Разходи за издръжка има изпълнение 151589 -61,59%, при
139536лева- 67,29% за 2020г.
Част от останалите средства от подпараграфите са преместени в параграф 01-00.
Параграф 40 - 00 Стипендии са планирани 128 949лева и са изразходени
109873лева- 85,21% при изразходени за 2020г.- 105672лева-79,74%. Има остатък
19076лева при 26851лева за миналата година.
Няма параграфи и подпараграфи с отрицателен остатък.
През четвъртото тримесечие на 2021г са извършени следните промени в бюджета
на основание разпореждане на първостепенния разпоредител Община Плевен:
През месец Октомври 2019 година е увеличен планът на МГ "Гео Милев" с
1.През месец Ноември 2021 година е увеличен с 118780 лева
2. през месец декември.2021 година е увеличен с 38015.00 лева
Увеличение по параграфи:
§101 Заплати на персонала нает по трудови правоотношения с 50120.00 лева
§202 Други възнаграждения и плащания на персонал с 15540.00 лева
§208 Обезщетения с характер на възнаграждения с 68013.00 лева
§551 Осигурителни вноски за ДОО с 3284.00 лева
§552 Осигурителни вноски за УЧПФ с 5795.00 лева
§560 Осигурителни вноски за НЗОК
с 1072.00 лева
§580 Осигурителни вноски за ДЗПО с 628.00 лева
§1013 Работно облекло с 299.00 лева
§ 1015 Материали с 13542.00 лева
§1016 Вода, горива и енергия с 4701.00 лева
§ 1020 Външни услуги с 833.00 лева
§ 1901 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви с 380.00 лева
Намаление по параграфи :
§1062 Застраховки с 300.00 лева
§580 Осигурителни вноски за ДЗПО с 6732.00 лева
§4219 Други текущи трансфери в домакинството с 380 лева
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