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ПРОФЕСИОНАЛНА  ТЕХНИЧЕСКА  ГИМНАЗИЯ 

гр. Сандански, бул. „Т. Каблешков” – 2, тел. 0746/3 25 71; e-mail: ptgsandanski@abv.bg 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

от ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА – директор на Професионална Техническа Гимназия 

за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2018 г. 

  

                  Отчетът за касовото изпълнение по показатели  в лв към 30.09.2018 г. 

показва следната информация: 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

 

I. ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ   

           

1.       Приходи от наем на имущество :      -                                                  1083,00 лв 

На основание чл.248 и чл. 250 от ЗКПО е преведен  по сметка  на   

НАП  3% данък върху приходите  в  размер на                                                       18.39 лв 

2.      Приходи от вторични суровини                                                               30,50 лв 

                 Чиста сума от приходи                                                                          1094,61 лв 

 

 

II. РАЗХОДИ                                                                                       230 997,00 лв 

 

в това число: 

1. Заплати и други възнаграждения и плащания на персонала     150 546,85 лв 

в това число: 

 

-  Заплати и възнаг-я  на персонала по трудови правотношения           143113,57 лв   

- Възнаграждения по извънтрудови  правоотношения                              3 357,20 лв   

- СБКО  и представително облекло                                                              4076,08 лв 

   

2. Задължителни осигурителни вноски от работодател                      32 006,27 лв,  

в това число: 

 

- Осигурителни вноски за  ДОО                                                           16865,72 лв 

- Осигурителни вноски за УПФ                                                              4602,28 лв 

- Здравно-осигурителни вноски от работодател                                   6999,52 лв 

- Вноски за допълнително задъл.осигуряване                                       3538,75 лв 
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3.  Разходи за издръжка   -   общо                                                        48 444,00 лв, 

в това число: 

- Работно облекло                                                                                   1350,00 лв 

- Учебни разходи                                                                                      283,55 лв 

- Материали                                                                                             2478,63 лв, 

 в т.ч.: 

-   канцеларски материали – 296,84 лв , консумативи  558,88 лв, почистващи и  

др.  материали – 866,59 лв. 

 вода, горива и енергия                                                                              1585,13 лв , 

 разходи за външни услуги                                                                     13398,59 лв, 

в т.ч: 

-  разходи за транспорт на учители – 1488,00 лв,  квалификация -  883,76 лв,  

охрана, счетоводни услуги,  за телефони, интернет, технически преглед на колата , 

пощенски услуги, абонаменти на програмни продукти и др. 

Предоставени суми за транспорт на учители от МОН  към 30.09.2018 г.    –  1919,00 лв 

- командировки в страната                                                                        1108,00 лв 

- застраховки                                                                                                657,19 лв 

- платени държавни и общински данъци  и  такси                                     11,00 лв 

-  стипендии                                                                                                3710,00 лв 

- Други разходи /възстановена субсидия на МОН/                                1160,00 лв 

 

               Във връзка със сключени договори за СМР за обект: Санитарни възли и 

прилежаща инфраструктура, Договор за инвеститорски контрол, Договор за 

Инженеринг и Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация платформено 

съоръжение е изплатено авансово плащане в размер на 23 160,65 лв, като средствата са 

осигурени от МОН . 

 

 

III. Трансфери :                                                                                 231 795,00 лв                                                                                                                                           

в това число:    

 

1. & 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на първ.разпоредител –    - 119,10 лв   

2. & 62-02 – Предоставен трансфер за СЕС- Проект „Твоят час”                -  29,30 лв                                                      

3. & 66-02 – Разчети с първ.разпоредител за плащане в СЕБРА            164 837,70 лв 

4. & 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци           67 105,00 лв 

                                                

 

                В края на отчетния период – 30.09.2018 г., Професионална техническа 

гимназия – гр. Сандански показва  по бюджетната си сметка заложен лимит от  

167 124,75 лв,  усвоен лимит от 164 837,70  лв и  остатък от 2287,05 лв. 

 

 



3 
 

СЕС / сметки за европейски средства/ 

 

1. Проект „Твоят час” 

 

Проект „Твоят час” – преходен остатък към 01.01.2017 г. в размер на 2 475,80 лв. 

            Получена сума по проекта към 30.09.2018 г. в размер на                       6 676,00 лв.  

            Предоставени суми от бюджета, поради недостиг на средства по проект            

            „Твоят час „                                                                                 -                    29,30 лв                                                                                                                      

29,30 лв. 

                                                                                  

             Към 30.09.2018 г.  са извършени следните разходи по проект „Твоят час” : 

 

 Възнаграждения на директора и ръководителите на групи                  -  5 824,00 лв 

 Възнаграждение на счетоводител по проекта                                         -    630,00 лв 

 Осигурителни вноски                                                                                - 1 224,79 лв 

 Материали                                                                                                  -  1 250,46 лв 

 Външни услуги                                                                                        -      251,85 лв 

 

                   Общо разходи към 30.09.2018 г.                                              9 181,10 лв 

                   Общо приходи и заем от бюджета                                           9 151,80 лв 

 

 

                    

2. Проект  „Ученически практики” 

 

 Предоставени суми по проекта към 30.09.2018 г.                  -           6 291,00 лв 

Разходи, в т.ч:                                                                                         -          6 286,40 лв 

 

 Стипендии                                                                                     -          2 700,00 лв 

 Възнаграждения на директора и  консултант по проекта                    -  524,58 лв 

 Възнаграждения на наблюдаващи учители                                          - 1092,93 лв 

 Възнаграждения на наставници по проекта                                        - 1 205,94 лв 

 Възнаграждение на счетоводител по проекта                                     -    203,83 лв 

 Осигурителни вноски                                                                               - 559,12 лв 

 

                   Налична сума                                                                                4,60 лв 

 

 

 

 

                                     Директор:……………     

                                                     /В. Георгиева/        


