
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС 

бул. „Демокрация“ № 5. e-mail vs. transport bs@abv.bg . тел. 056/820155

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГ по транспорт - гр. Бургас към 
31.12.2016 г. по параграфи на ЕБК за 2016 г.

I. Отчет по параграфи на ЕБК по дейност „БЮДЖЕТ”

По приходната част:

§ 24 05 „Приходи от наеми на имущество: 4 500 лева

§ 37 02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 
предприятия” -  (-162) лева.

§ 61 09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител” -  
627545 лева.

Преходният остатък от бюджет 2016 г. е в размер на 56 052 лв. По- 
големият размер на преходния остатък се дължи на възстановени суми от местни 
данъци и такси през м. юли 2016 г.

По разходната част:

Общият размер на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. е 
636446 лева, в т.ч. по параграфи на ЕБК за 2016 г. както следва:

Име на параграф п-ф

Уточнен 
годишен 
план 2016 
година

Отчет към 
31.12.2016 
година

Заплати на персонал, нает по трудови и служ. правоотношения 100 395060 409890
- Заплата на персонал по трудови правоотношения 101 395060 409890
Възнаграждения и плащания за персонал 200 30936 30974
- За персонал извънтрудови правоотношения 202 800 306 i
- Изплатени суми от СБКО, облекло и други на персонала 205 18000 18857!
- Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения 208 10236 10518:
-Други плащания и възнаграждения 209 1900 1293 :
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 92120 89321
- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 551 50720 49586
- Осигурителни вноски от работодатели за учителски фонд 552 13900 14472;
- Здравно - осигурителни вноски от работодатели 560 19400 20448!
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- Вноски за допълнително задължително осигуряване 580 8100 4815
Издръжка 1000 153937 171548
- Медикаменти 1012 500 736
- Постелен инвентар и облекло 1013 4816 3155
- Учебни и научно - изслед. разходи и книги за библиотеката 1014 2500 1811
- Материали 1015 27703 22271
- Вода,горива и енергия 1016 37847 33465
- Разходи за външни услуги 1020 66320 75115
- Текущ ремонт 1030 6175 26777
- Командировки в страната 1051 3350 6307
- Разходи за застраховки 1062 4363 1911
-Др. разходи, некп. В др.параграфи 1098 363 0
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 12100
- Платени държавни данъци, такси, лихви, админ. санкции 1901 1100
- Държавни, общински данъци, такси 1981 11000 -73912
Стипендии 4000 8345 8625
Придобиване на ДМА 5200
- Компютри и хардуер 5201
- Оборудване, машини и съоръжения 5203
- Транспортни средства 5204
Всичко: 692498 636446

II. Корекции на бюджета:

На основание т. 18 от ДДС 1 от 28.01.2016 г. на Министерство на финансите 
МОН ни предоставя трансфер за м.февруари в размер на 2500 лева за 
Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. 
Средствата са отчетени по параграф 61-01 „Получени трансфери“.

По параграф 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ са отчетени 
1100 лева. Средствата са получени от фирми за награден фонд на участниците в 
Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, на което 
училището бе домакин.

III. Оперативни програми със средства от ЕСФ.

През м септември 2016 г. гимназията стартира участието в проект 
BG05M20P001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“.

IV. Неразплатени вземания и задължения.

Няма просрочени вземания и задължения за отчетния период.

В условията на финансова криза ПГ по транспорт спазва политика на икономии, 
ограничаване на разходите за постигане на максимална ефективност от


