
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  по  ВЪТРЕШНА  АРХИТЕКТУРА  И  

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ" — гр.ПЛОВДИВ  

Бюджет  на  гимназията  за  2020 година  е — 949983 лв. 
в  т..ч. — по  ЕРС  за  2020 г. — 919714 лв. 

преходен  остатьк  — 18269 лв. 
- 	собствени  приходи  — 12000 лв. 

Превод  от  община  Пловдив  за  I тримесечие  — 291033 лв. 
Собствени  приходи  — 9487 лв. 

3а  периода  от  01.01.2020 г. до  31.03.2020 г. гимназията  е  извършила  разходи  по  
бюджета  както  следва: 

Заплати  по  трудови  правоотношения  — 99836 лв. 
Граждански  договари  — 6115 лв. 
Други  възнаграждения  и  плащания  към  персонала  — 432 лв. 
Осигурителни  вноски  от  работодател  — 22875 лв. 

за  ДОО  — 11863 лв. 
за  УчПФ  — 3473 лв. 
за  ЗОВ  — 4937 лв. 
за  Д3ПО  — 2602 лв. 

Издръжка  — 29983 лв. 
за  учебни  и  научно-изслед.разх. и  книги  за  библиотеката  — 12 лв. 
за  материали  — 3838  лв. 
за  вода, горива  и  енергия  — 18562 лв. 
за  разходи  за  външни  услуги  — 7530 лв. 
за  командировки  в  страната  — 41 лв. 

Платени  държавни  и  общински  данъци  и  такси  — 1229 лв. 
Стипендии  — 7340 лв. 
Внесен  дънък  върху  приходите  от  дейността  — 582 лв. 

По  проект  „Домино" 
превод  от  бюджетна  сметка  на  средства  получени  за  2020 година  в  размер  на  2668 
лв. 

За  периода  от  01.01.2020 г. до  31.43.2020 г. по  проект  „Домино" гимназията  е  
извършила  разходи  както  следва: 

- 	Стипендии  — 800 лв. 

По  проект  „Еразъм  + Дуално  обучение  в  Мебелното  Производство" 
Превод  от  бюджетна  сметка  на  средства  получени  за  2020 година  са  в  размер  на  
98262 лв. 

По  проект  „Еразъм  + Монтесори  в  Профисионалнато  образование  и  обучение" 
Превод  от  бюджетна  сметка  на  средства  получени  за  2020 година  в  размер  на  
23957 лв. 

- 	Разходи  за  външни  ycnyru - 575 лв. 
- 	Краткосрочни  командировки  в  чужбина  — 1672 лв. 



Общо  разходи  по  рекапитулация  - 170857 лв. 

Главен  счетоводител: 
Антон  Янков  


