ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31Л2.2019 ГОДИНА

Професионална гимназия по икономика - гр. Шумен за 2019 има утвърден бюджет от
МОН в размер на 1 456 819 лв., в т.ч. 51517 лв.целеви за стипендии.
Изпълнението на бюджета на ПГ по икономика гр. Шумен към 31.12.2019 г. е в размер на
1 450 170 лв.
По параграфи то е следното:
По параграф 01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово-правни
отношения е в размерна 974 651 лв.
По параграф 02 - Други възнаграждения и плащания на персонала са в размер на :
84 837 лв. в т.ч. 52 595 лв. по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”.
- начислено и изплатено СБКО на персонала - 19 134 лв.
- други плащания и възнаграждения - 7 479 лв.
- обезщетения - 58 224 лв., в т.ч. 52 595 лв.по НП „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала”
По параграф 05 - Разходи за социално осигуряване са в размер на 222 377 лв., като
за ДОО 116 844 лв., Уч.ПФ - 35 866 лв., ЗОВ-47 707 лв. и Д ЗП О - 21 960 лв.
По параграф 10 - Издръжката е в размер на 115 386 лв. като за
- разходи за материали - 32 964 лв.
- работно облекло - 4 225 лв.
- вода, горива, ел. енергия - 22 428 лв.
- разходи за външни услуги - 43 919 лв.
- разходи за командировки - 1 167 лв.
- разходи за текущ ремонт - 10 442 лв.
- разходи за застраховки - 241 лв.
По параграф 19 - Платена такса смет - 2 964 лв.
По параграф 40 - Изплатени стипендии в размер на 49 955 лв.
Получени средства по национални програми - 57 843 лв.
Получени целеви средства - 20 214 лв. (транспорт път.учител, материали за физ.възп.и
спорт, застраховка на сградата, средства от резерв).
Изпълнението на бюджета, включвайки получените целеви средства и средства по НП е
94,5 %.

