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Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров"
(Смолян)

Смолян, област Смолян

Бюджет на ВРБ на МОН - 01.01.2022 - Проверен

4750.001. Приходи, помощи и дарения ле

24-00 Приходи и доходи от собственост 5000.00 лв.

, ,
Източник на ВностДейност Група
средствата Стойност

326
Профасиона
лни училища
и
професионал 11 Държавни Бюджет:

5000.00 лв.ни паралелки|дейности Бюджет
към средно
общообразов
ателно
училище |

37-00 Внесени ДДС и други дакъци върху продажбите -250.00 лв.

Източник наДейност Група
средствата Стойност

326
Професиона
лни училища
и
професионал!1 Държавни|Бюджет:ни паралелки|дейности Бюджет -250.00 лв.
към средно
общообразов
ателно
училище

Н. Разходи по икономически тип 868369.00

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения я 9713.00

нос Бюджетна Източник на -Дейност Група
програма средствата Стойност

326
<-.-|Професионални училища

и
професионал|1 Държавни|Училищно Бюджет:
ни паралелки|дейности образование)Бюджет 519713.00 лв.
към средно
общообразов
атедно
училище

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 7749.00 лв.

г Бюджетна Източник на
яДейност Група

програма средствата Стойност

326
Професиона
лни училища
и

професионал|1 Държавни|Училищно Бюджет:
ни паралелки|дейности образсвание|Бюджет 7749.00 лв.
към средно
общообразов
ателно
училище

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 114561 20

аноет Бюджетна Източник на стойДейност Група
програма средствата Стойност

Бйоз/вабрис.топ.Бабийсенй4 8654686 А)
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326
Професиона
лни училища
и

професионал|1 Държавни|Училищно Бюджет:
114561.00 лв.ни паралелки|дейности образование|Бюджет " “

към среднс
общообразов
ателно
училище

10-00 Издръжка 192000.00
лв.

Дейност Група Бюджетна Източник на разходи па
Стойност.програма средствата управление

326
Професиона
лни училища
и
професионал|1 Държавни!Училищно Бюджет:

192000.00 лв.ни паралелки|дейности образование|Бюджет „а “

към средно
общообразов
ателно
училище

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 9076.00 лв.
5 Бюджетна Източник на

М- „Дейност Група
програма средствата Стойност

326
Професиона
лни училища
и

професионал|1 Държавни|Училищно Бюджет:
9076.00ни паралелки|дейности образование|Бюджет -00 лв.

към средно
общообразав
ателно
училище

40-00 Стипендии 25270.00
лв.

1 Бюджетна Източник на
мДейност Група

програма средствата Стойност

326
Професиона
лниучалища улеонвване
и

допрофесионал|1 Държавни Бюджет:
ни паралелки дейности образование. Бюджет 25270.00 лв.
към средно с

риобщаващ,
общообразов
ателно

;

образование
училище

ТМ. Бюджетни взаимоотношения 863619:00

А) ТРАНСФЕРИ 863619.00
лв.

61-00 Трансфери между бюджети (нето) 86361 9:00

61-09 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 863619:00
|

+
пей Източник на

“|
Дейност Група

средствата Стойност
1326
Професиона
лни училища

фи

професионал|1 Дтържавни|Бюджет:|
ни паралелки|дей ности Бюджет 863619.00 лв.| към средно

| общообразов
атедно
училище

00-01 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. 217270

ННре: Ивавруио.топ.Ббафндс: 1486546
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00-02 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през2022 г. 217270

00-03 Щатни бройки
19

00-04 Брой на заведенията и учрежденията
1

00-05 Средногодишен приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти 156

вйрз:/ваврио.тол.бо/Биацей486546
за


