
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС 

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

Финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г.

ПГ по транспорт се финансира от Община Бургас.

Банковото обслужване на училището се извършва от Общинска банка 
гр.Бургас. Бюджетната сметка на училището е: BG94SOMB91303144414200.

Изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по транспорт - гр. Бургас към 
31.03.2016 г. по параграфи на ЕБК за 2016 г. е както следва:

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

По приходната част:

§ 24 05 „Приходи от наеми на имущество: 900 лева

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

§ 61 09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител” -  
186 399 лева.

Преходният остатък от бюджет 2015 г. е в размер на 6 799 лв., в т. число 
от: стипендии -  2 976 лв., остатък от средства по формула -  3 452 лв., дейност 
437 „Здравеопазване“ -  371 лв.

По разходната част:

Общият размер на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г. е 
102 574 лева, в т.ч. по параграфи на ЕБК за 2016 г. както следва:

mailto:bs@abv.bg


Име на параграф п-ф

Уточнен 
годишен 
план 2016 
година

Отчет към 
31.03.2016 
година

Заплати на персонал, нает по трудови и служ. правоотношения 100 390000 64290
• Заплата на персонал по трудови правоотношения 101 390000 64290
Възнаграждения и плащания за персонал 200 23100 1096
- За персонал извънтрудови правоотношения 202 800
- Изплатени суми от СБКО, облекло и други на персонала 205 18000 806
- Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения 208 2400
-Други плащания и възнаграждения 209 1900 290
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 91900 14014
- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 551 50500 7759
- Осигурителни вноски от работодатели за учителски фонд 552 13900 2296
- Здравно - осигурителни вноски от работодатели 560 19400 3206
- Вноски за допълнително задължително осигуряване 580 8100 753
Издръжка 1000 116269 20216
- Медикаменти 1012 500
- Постелен инвентар и облекло 1013 4816
- Учебни и научно - изслед. разходи и книги за библиотеката 1014 2500 305
- Материали 1015 27290 7695
- Вода, горива и енергия 1016 37847 4032
- Разходи за външни услуги 1020 30572 5951
- Текущ ремонт 1030 5994 516
- Командировки в страната 1051 3350 1654
- Разходи за застраховки 1062 3400 63
-Др. разходи, некл. В др.параграфи 1098
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 12100 573 |
- Платени държавни данъци, такси, лихви, админ. санкции 1901 1100
- Държавни, общински данъци, такси 1981 11000 573
Стипендии 4000 8280 2385
Придобиване на ДМА 5200
- Компютри и хардуер 5201
- Оборудване, машини и съоръжения 5203
- Транспортни средства 5204
Всичко: 641649 102574

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 месец 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 
1050 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 2016 г. гимназията не е стартирала участие по оперативни програми.

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 
изразходените средства.


