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За касовото изпълнение на утвърдения бюджет на НИПА към 31.08.2018 г.

За финансово обезпечаване на дейностга през 2018 г. НИПА има утвърден бюджет
от общо разходи в размер на 340 000 лева. Към 31.08.2018 г. са усвоени разходи в размер
на 218 319 лева, представляващи 64.2% спрямо уIвърдения бюджет за годината,
съответно бЗ.9% при разходите за персонал и 67 .2Yо при издръжката. На таблицата по-
долу е представено изпълнението на бюджета към 31 август 2018 г. по основни видове

разходи.
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Видове разходи по единна бюджетна класификация ýý

2018

Утвърден
бюдкет

изпълнение
към

31.08 2018

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 0l, 02, 05 205 000 13I 059

Възнагратцения, в т.ч. 0l,02 l09 929
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и сл}rкебни правоотношения, в т.ч. 01-0] 97 262

,Щопълнumелнu възнаzраысdенuя за поспхuzнаmu wзулmФпu 01-0 l 5 500

Други възнагражденшl и плащания за персонала. в т.ч. 02-00 12 661

за неu|апlен персонап наеп,t по пlруdовu правоопноluенuя, в п.ч. 02-0l 8 964

Наdзорен с:ьвеm 02-0] 2 600

за персонма по uзвън mруdовu правоопношенuя 02-02

сБко 02-05 1 890

обезu4епенuя за персонала, с харакlпер на възнаzра)юdенuе 02-08

dpyzu плаlцанuя u възнаералrdенuя (обезtцеmенuя вр. неmруdоспособносm рабоtпоdаmел) 02_09 1 813

Задължителни осигуровки от работодател 05-00 21 130

издръжкА 10_00, l9_
00 130 000 87 260

материали, в т.ч. 10-15 5 649

)сtпавuпелнu разхоdч 10-1 5 9з5

вода, горива и електрическа енергиJI 10-16 2 528

разходи за външни услуги, в т.ч.
10-20 10- 77 651

консуллпанп,lскч ч пехнuческu услуа| прл! въвеллсdане на КТ! u аналuз на daHHu за КТ! 10-20 5,760
печаm броutwu l0-20 5 з83
uнфор,лlацuоннч cucmevu, в m.ч. l0_20 25 569

софтуерно и харлуерно обслужване (абонамент правно-информационни системи, информационна за
КТС. деловодна система. поддDъжка компюmи и софтчеD)

10-20 20 771

въвеждане на система за елекцlонен обмен 10-20 4 798
пелекомунuкацuо н нu, пlр ан с порпlн u u hурuерскu услуzu 10-20 8 8зз
llletyu| ремонп1 авпlо-цобцлu u dlэyztl aKпlttBu 10_з0 з 452
поddръэtска на офuс (почuсrпване офuс, СОТ, еmалrcна собсmвеносm u dр.) l0-20 6 з70
орzанuзuранu,меропрuяmшl (меэюdунароdна конференцuя, мэъапа маса пuвоварu) 10-20 21 488

dp),an (обуче нuя, пlруd ова "м е duцtt н а) 10-20 796

данъци и такси 1 9*0l 422

командир8вки в страната и чужбина l0-50 l90
застраховки 10-62 820

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 52-01 5 000 0

ОБЩО РАЗХОДИ 340 000 2l8 зl9

с. 112

Ф



a

Финансово-счетоводната дейност в НИПА е осъществявана изцяло съобразно
изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България, указанията на
МТСП като първостепенен разпоредител с бюджет и в съответствие със счетоводната
политика на МТСП, Системата за финансово }тIравление и контрол, Закона за
счетоводството, НационаJIните счетоводни стандарти, както и IIормативните актове,
отнасящи се до отчетността в бюджетната сфера.

В съответствие с гореизложеното,

ПРЕЩЛАГАМ:

НС на НИПА да вземе следното решение:

,rПриема отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА кьм 31.08.2018 г."

С уважениео

Владимир Бояджиев

Директор

Недьо Семов
Главен

.Мустафа Занков
/ Фuнансов конmрольор
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