
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, № 12 

тел: 02 973-26-57; 02 973-28-64; 02 973-28-73 
 

Финансово състояние на гимназията към 30.06.2021 година 
 

1. Във връзка с изпълнение на чл.12 от ПМС № 374/22.12.2016г за изпълнение 

на ДБ на Република България за 2021 година, на 14.07.2021 година се проведе онлайн 

общо събрание за второто тримесечие на 2021 година в присъствието на 

представител на УН към П Г Т с Протокол № 8/14.07.2021 година  на което бе 

изложено финансовото  състояние на училището към  30.06.2021 година 

                 І. ПРИХОДИ 

§§ 24-00 Приходи и доходи от собственост:                                             8 265.00 лева 

  24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция            640.00 лева 

  24-05 приходи от наеми на имущество                                                      7 625.00 лева 

 ІІ. РАЗХОДИ- РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 

§§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения                                                                                      

438 804.00 лева 

01-01заплати и възнагр. на п- ла по трудови          438 804.00 лева 

§§02-00  Други възнагр. и плащания за персонала                            26 203.00 лева 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения                            14 737.00лева 

02-05 изпл.суми от СБКО за облекло и др. на п- ла                                   8 106.00 лева 

02-08 обещетения за персонала                                                                    1 919.00 лева 

02-09 други плащания и  възнаграждения                                                   1 441.00 лева 

§§05-00 Задължителни осигурителни вноски                                     99 566.00 лева 

05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО                             54 368.00 лева 

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Уч. ПФ                          14 943.00 лева 

05-60 здравно осигурителни вноски от работодатели                            21 940.00 лева 

05-80 вноски за ДЗПО от работодатели                                                     8 315.00 лева 

§§ 10-00 Издръжка                                                                                    17 998.00 лева 

10-14 учебно и научно   изсл. разходи                               721.00 лева 

10-15материали                                                                                             3 178.00 лева 

10-16 вода, горива  и енергия                                                                       8 669.00 лева 

10-20 разходи за външни услуги                                                                  4 770.00 лева 

10-62 разходи за застраховки                     660.00 лева 

§§ 19-00 Платени данъци, такси и админист. санкции                        2 259.00 лева 



19-81 платени общински данъци, такси                                                      2 259.00 лева 

§§ 40-00 Стипендии                                                                                    20 372.00 лева 

ІІІ ТРАНСФЕРИ 

§§61-00 Трансфери между бюджети                                                      - 8 345.00 лева 

61-09 вътр. трансфери в с-мата на първост. разпоредител                     - 8 345.00 лева 

62-00 трансф.м/у бюджети и с/ки за СЕС                                                 16 293.00 лева 

62 -02 предоставени трансфери                                                                 16 293.00 лева    

§§66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА                        392 653.00 лева 

66-02 Разчети с първост. разпоредител за плащания в СЕБРА           392 653.00 лева 

§§69-00 Трансфери за поети осигурит. вноски и данъци                 197 971.00 лева 

69-01 Трансфери за поети данъци върху ДФЛ                                        36  073.00 лева 

69-05 Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО                                     109 415.00 лева 

69-06 Трансфери за поети осиг. вноски за ЗОВ                                        36 079 .00 лева 

 

69-07 Трансфери за поети ОВ за ДЗПО                                     14 849 .00 лева 

69- 08 Корективен трансфер за поети ОВ и данъци                                   1 555.00 лева 

 


