
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ЦУТПД  ПО  ПРИХОДИ  И  РАЗХОДИ (в лева)
за периода  м. януари 2020 г.  до  30 декември 2020 година

№ по Вид дейност ПОСТЪПЛЕНИЯ       РАЗХОДИ РЕЗУЛТАТ
ред ОБЩО НХА + ЦУТПД

1 2 3 4 5

1 Кандидат-студентски  консултации 0

2
Квалификационни курсове по
Рисуване - СОФИЯ 12642 8104.47 4580.53

3
Квалификационни курсове по
 Рисуване - БУРГАС 1472 849.79 622.21

4

Квалификационен курс за 
придобиване на педагогическа
правоспособност 17600 9680 7920

5
Изработване на
гипсови отливки НЯМА

6
Изработване и продажба на кандидат-
студентски документи 35840 35840

7 Вечерен акт - разход за модели -134.40

8
Курс по изобразително изкуство за 
деца от 6 до 12 годишна възраст 275 153.81 121.19

9
Специализирани консултации на
 спец."Плакат и виз.комуникация" 645 437.85 207.15

10
Специализирани консултации спец. 
МОДА 0

12
ОБЩО: 68474.00 19091.52 49291.08

Забележка: 
1. За отчитаният  период  са  проведени:
       –  няма консултации  с  кандидат-студенти (за  ФИИ; за ФПИ);
        –  специализирани  консултации за спец. „ПВК” – 2 бр. с 43 кандидат-студенти;
        –  няма специализирани  консултации за спец. „Мода”;
        –  няма интензивни квалификационни курсове по рисуване и по специалности:
                  по рисуване 
                  за специалност „ Графика”
      –  13 месечни кв. курсове с кандидатстуденти, професионалист, любители и деца:
                9 месечни кв. курсове по рисуване;
                2 месечни кв. курсове за спец. „ Графика”;
                2 бр. месечни кв. курсове  по  ИИ  за  деца  от  6 до  12  годишна  възраст;
                няма - месечни кв. курс по „Живопис”
2.  Вечерен   акт  –  14 броя  с  149  участници (студенти).
3.  Съгласно утвърдената план-сметка за дейност №3  (квалификационен курс за     
     придобиване на педагагическа правоспособност) постъпленията от таксите се 
делят по следния начин:
 55 %  от сумата за разпределение е за възнаграждения и осигурителните вноски на       
ангажираните лица,които се разпределят в края на всяка учебна година/за миналата
учебна година -м.юни-юли 2019-2020 година



15%   отчисления за катедра  „ПИХООД” от  сумата за разпределение ;
30%   общо за НХА и  ЦУТПД  от посочената по-горе  сума.
4. Към 20.12.2020 г. са сключени  37  граждански  договора на ангажираните лица  с
дейности  към   Центъра.
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