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ИЗМЕНЕНИЕТО
ОСНОВНИТЕ
АКТИВИ, ПАСИВИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

-

Към 30.06.2021 г. Професионална гимназия по туризъм „Н. Й. Вапцаров”
Кюстендил, е реализирала собствени приходи към П-ро тримесечие на 2021г. в

размер на 4129,60 лв., от тях най-голям размер - 3046,30 лв. заемат приходите от
продажба на продукция от учебното производство. Останалата част в размер на
1083,60 лв. са приходи от продажба на стоки, продавани в павилион, собственост на
училището.
В сравнение с П-ро тримесечие на 2020 година приходите от учебно
производство са се увеличили с 789,50 лв., а приходите от захарни изделия са се
135,80 лв.
увеличили
Отчетната стойност на продадената продукция от учебното производство с
2013,23 лв. или надценката е 1033,07 лв., ав процент 34 06.
Отчетната стойност на захарните изделия и други стока от павилиона
717,16
00.
34
лв. или надценката
366,44 лв., авФое
Към 30.06.2021г. общия размер на извършените от Професионална
гимназия
в размер на 423996,51 лв.
туризъм разходи
Направени
следните разходи:
284795,06 лв. разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови и извънтрудови правоотношения, от които:
е 01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
266559.,36 лв. вт.ч., както следва:
правоотношения
е класно ръководство
размер на 2415,00
е лекторски часове по образец в размер на 7548,00 лв.
е Възнаграждение по Мярка „Без свободен час“
размер на 433,50 лв.
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Към Перо тримесечие на 2021г. са изплатени общо суми по граждански
договори и допълнителни възнаграждения
размер на 18235,70 лв. т.ч.:
е 02-02- изплатени граждански договори на външни лица за заместване на.
отсъстващи служители - 583,71 лв. в т.ч. изплатени възнаграждения по
граждански договори за провеждане на Олимпиада „Знам и мога“ в
размер на 398,71 лв., която сума е възстановена от МОН.
е 02-09- болнични за с/ка на работодателя - 2119,96 лв.
е 02-09- възнаграждение на външни и вътрешни специалисти за взети
заместване 1521,50 лв.
лекторски часове по
е 02-09 - ДТВ по чл.36, ал.9, т.5 от КТДи ДТВ по чл.36, ал.9, т.3 от КТДв
размер на 300,00 лв.
+
02-09 - ДТВ за работа със СОП
размер на 180,00 лв.
е 02-09 ДТВ по чл.50, ал.
КТД в размер на 2530,53
е 02-05
Представително облекло на педагогическите специалисти и
2021 г. в размер на 10250,00 лв.
главния счетоводител
е 02-09 -ДТВ по чл.20, ал.2, т.2 от Наредба
/ 2017 в размер на 750,00 лв.
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Й.
Задължителни осигурителни вноски

е

които:

от

-

работодателя

62182,11 лв.

от

05-51-Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено
осигуряване /ДОО/ на стойност 32180,30 лв.
е 05-52-Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен
стойност -- 9943,84 лв.
фонд /УчПФ/
е 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодатели
на стойност
е

-

на

13250,52

лв.
.

05-80-Осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели на стойност 6807,45 лв.
които:

-

Изразходваните средства за издръжка са на стойност

е

1051

-

Храна

практика

е

-

-

77019,34 лв.

от

4219,35 лв. заедно с учебно производство и учебна.

-

10-13

Постелен инвентар и работно облекло в размер на 2800,00 лв.
представляващи изплатено работно облекло на непедагогическите

специалисти.

Материали - 1539,63 лв. в която сума влизат и разходите за
почистващи и дезинфекциращи материали
размер на 80,20 лв., Термометър за 49,00
лв., уред за готвене под вакум размер на 149,00 лв., уред
дезинфекция на въздуха
в размер на 546,00 лв., миксер в размер на 49,99 лв., вакум машина
размер на 89,09
лв. и други разходи
материали
размер на 575,45 лв.
е 10-16 - Ел. енергия, вода и горива 9228,71 лв.
е 10-20
- Външни услуги
40141,45 лв. в т.ч. разходи за транспорт на
ученици в размер на 34618,45 лв., които средства са възстановени от Община
Кюстендил.
е 10-62
Разходи за застраховки
538,56 лв. за застраховка на персонала
срещу СОУШ-19.
е 10591
Други разходи за СБКО (Ваучери за храна от фонд СБКО) -е

10-15

-

в

в

за

в

в

-

-

-

за

-

-

6087,00:

1981
Платени общински данъци и такси (Данък сгради
павилиона) 109,99 лв.
е 40-00 - Стипендии
12355,00 лв.
е

В

-

-

сравнение

с

-

П-ро тримесечие на 2021 год. разходите

увеличили по всички параграфи, като към 30.06.2021г. ПГТ „Н.
неразплатени задължения.
Бюджетът

и такса смет за

за

издръжка са се
Вапцаров“ няма.

за тази година е направен на база стандарта за 235 уч
Главен сче:

ААА

