




































ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  гр.САМОКОВ 

ул, ”Софийско шосе” № - 18  тел. 0722  6 64 71 

 

                             

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

Към отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. 

 

 Счетоводната дейност в ПГ по Туризъм гр.Самоков, се осъществява като 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН. 

         

В частта на разходите за периода от 01.01.2021 до 31.12.2022 г., всички разходи 

които са направени   са отразени по съответните разходни параграфи и подпараграфи от 

ЕБК  както следва: 

 1. Разходи за заплати  и други възнаграждения на персонала                               866 987 лв.      

   в това число: 

- §01-01  възнаграждения на персонала по трудови правоотношения                  781 539 лв.                                                                         

включващи ОРЗ, професионален опит, ПКС, платен годишен отпуск                                                                           

- §02-02   за персонала по извънтрудови правоотношения                                        3 750 лв.   

за наети лица по граждански договори 

- §02-05   изплатени суми за  СБКО и облекло на персонала                                     22 747 лв.   

за представително облекло на педагогическите специалисти  

- §02-08    обeзщетения на  персонала                                                                         46 613 лв.

   

- §02-09- други плащания и възнаграждения                                                               12 338 лв. 

Разходите за работни заплати в ПГТХТ се начисляват въз основа на ежемесечно изготвени 

ведомости, а сумите по тях се изплащат, в месеца за който се отнасят.  

 

 2. Разходи  за осигурителни вноски от работодател                                                179 231 лв. 

в това число: 

- §05- 51   осигурителни вноски за ДОО                                                                      93 353 лв. 

- §05- 52   осигурителни вноски за УПФ                                                                      27 817 лв. 

- §05- 60   осигурителни вноски за ЗОВ                                                                        39 016 лв. 

- §05- 80   осигурителни вноски за ДЗПО                                                                     19 045 лв. 

  

 3. Разходи за издръжка                                                                                                214 165 лв. 

в това число: 



- § 10-11 храна                                                                                                                  1 292 лв. 

- §10-12 медикаменти                                                                                                         297 лв. 

- § 10-13 постелечен инвентар и облекло                                          4 460 лв.

    

- §10-14 учебни материали                                                                                             10 253 лв. 

- §10-15 материали                                                                                                         35 178 лв.   

тук се отчитат всички закупени материали включващи канцеларски материали, 

почистващи препарати, тонер касети, консумативи и резервни части за хардуер, 

ел.материали и резервни части, материали за ремонт на МПС, строителни  и други                                                                                                  

- §10-16 вода, горива и енергия                                                                                    34 010 лв. 

- §10-20 разходи за външни услуги                                                                              113 199 лв.   

тук са включени всички разходи за телефони, интернет, охрана, пощенски, поддръжка на 

хардуер и софтуер, семинари и квалификации и други  

 -§10-30 текущ ремонт                                                                                                   9 276 лв. 

- §10-51 разходи за командировки в страната                                                            2 464 лв.                                                              

- §10-62 разходи за застраховки                                                                                   1 227 лв.   

- §10-91 други разходи за  СБКО                                                              2 509 лв. 

 

 

- § 19-81 платени общински данъци    1 534 лв. 

- § 52-01 придобиване на компютри и хардуер                                                             2 053 лв. 

- § 40-00 Разходи за стипендии                                                                                     37 666 лв. 

 

 

   

 

 

Гл.счетоводител:                                                                     Директор: 

 

              /………………………/                                                                  /…………………./  


