ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ"
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ, обл.ПЛЕВЕН, ул."ХРИСТИЯНСКА"№31, тел/факс 0659/93277

ПУЗ 11076
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГМЕТ "ДЕВЕТИ МАЙ",
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.
Към 30.06.2015 година в ПГМЕТ „Девети май", гр.Червен бряг има реализирани приходи в §§ 24-04
- 1564,92 лв. Ог тях -приходи от други услуги -210,00 лв. В §§ 36-19 - 449,82 лв. - възстановена сума от
телефони. В §§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност - (-46,96 лв.).
В §§ 45-01 са отчетени 1375,00 лв. по договор от 12.02.2015 г. с"АИКБ КОНСУЛТ" ЕООД гр.
София.
Извършени са следните разходи:
В § 01-00 разходите възлизат на 119164,11 лв., при план 251050,00 лв.- 47,47%.
В § 02-00 разходите възлизат на 11636,18 лв.,при план 16571,00 лв. - 70,22%, от които в§§ 02-02
са изплатени 322,50 лв. - 21,50%, §§ 02-05 са изплатени суми за СБКО в размер на 10259,04 лв. - 76,56%,
§§02-08 са изплатени обезщетения по КТ общо - 621,27 лв. - 100%, §§ 02-09 - други плащания и
възнаграждения/болнични за сметка на работодател/ - 433,37 лв.-41,27%.
Извършените разходи са осчетоводени по счетоводните сметки и се равняват на разходните
параграфи от ежемесечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
В § 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат
на 26270,50 лв. при план 55050,00 лв. - 47,72%.
§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 13628,70 лв. - 47,16%
§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ - 4354,72 лв. - 48,12%
§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 3 0 - 5932,31 лв. - 47,92%
§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО -2354,77 лв. - 49,89%
Разходите за издръжка са в размер на :
§ 10-00 Издръжка в т.ч.
48476,88 лв. при план 89943,00 лв. - 53,90%
§ 10-12 Медикаменти
10,77 лв. - 17,95%
§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи ....
2933,34 лв., - 66,67%
в т.ч. за Рег.състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" - 1273,14 лв.
§ 10-15 Материали
708,45 лв. - 12,21%
§ 10-16 Вода, горива и енергия
37371,98 лв. - 54,89%
Изплатени за доставка на газ
- 31132,39 лв., 640,65лв. - гориво за учебен автомобил,в т.ч. за
Рег.състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" - 39,49 лв.; ел. енергия - 5220,39 лв. и за
вода-247,61 лв.
§10-20 Разходи за външни услуги
4549,22лв. - 56,87%
§ 10-51 Командировки
2192,48 лв. - 146,16%
В т.ч. за Рег.състезание „Най-добър млад автомонтьор и шофьор на МПС" - 1573,86 лв.
При план 1500,00 лв. изразходени са 618,62 лв. - 41,24%
§ 10-62 Разходи за застраховки
710,64 лв.- 118,50%
Представляващи застраховка гражданска отговорност за учебна кола- 170,75 лв. и застраховка -Комфорт за
бизнеса - /сгради/ от 01.04 до 31.12.2015 г. - 527,71 лв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции -3590,63 лв.,план4380,00 лв.89,18%
§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказ.лихви ...
151,84 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказ.лихви ...
3438,99 лв.
- Винтен стикер за 2015 г.и данък на уч.автомобил - 84,84 лв. за 2015 г.
§ 40-00 - Стипендии

9835,00 лв.

Общо разходите към30.06.2015 г. са 218973,30 лв., при годишен план 416994,00 лв.-52,51%
Към 30.06.2015 г. получените трансфери за текуща издръжка по СЕБРА са в размер на 169351,56
лв., в т.ч. поискано и е получено изпреварващо финансиране за месеците януари и февруари 2015 г. по
9600 лв. или общият размер е 19200 лв. = на кредита на с/ка 7500 и по НП - Рег.състезание „Най-добър
млад автомонтьор и водач на МПС" - 2900 лв.
Трансферите за поети осигурителни вноски са 53166,67 лв., както следва:
§ 69-01 - 8819,51 лв.= на кредита на с/ка 75 91 - ДЦФЛ
§ 69-05 - 27986,36 лв. = на кредита на с/ка 7595 - ДОО
§ 69-06 - 9862,56 лв.. = на кредита на с/ка 7596 - ЗОВ
§ 69-07 - 4204,87 Лв. = на кредита на с/ка 7597 - ДЗПО
§ 69-08 - 2293,37 лв. = на кредита на с/ка 7598 - на проектите
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