
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА И 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр.ПЛОВДИВ           

 

Бюджет на гимназията за 2021 година е – 1450395 лв. 

 в т..ч. –    по ЕРС за 2021 г. – 1339083 лв. 

- преходен остатък – 101578 лв. 

- собствени приходи – 9734 лв. 

Превод от община Пловдив за I тримесечие – 504205 лв. 

Собствени приходи  – 6195 лв. 

 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. гимназията е извършила разходи по 

бюджета както следва: 

- Заплати по трудови правоотношения – 132258 лв. 

- Граждански договори – 7000 лв. 

- Изплатени суми от СБКО – 250 лв. 

- Други възнаграждения и плащания към персонала – 461 лв. 

- Осигурителни вноски от работодател – 30492 лв. 

за ДОО – 15549 лв. 

за УчПФ – 4784 лв. 

за ЗОВ – 6534 лв. 

за ДЗПО – 3625 лв. 

- Издръжка – 22943 лв. 

за материали – 5820 лв. 

за вода, горива и енергия – 8400 лв. 

за разходи за  външни услуги – 8723 лв. 

- Платени държавни и общински данъци и такси – 1559 лв. 

- Стипендии – 13150 лв. 

- Внесен дънък върху приходите от дейността  – 381 лв. 

 

По проект „Еразъм + Дуално обучение в Мебелното Производство“   

Превод от бюджетна сметка на средства получени за 2021 година са в размер на 

98262 лв. 

 

 По проект „Еразъм  + Монтесори в Профисионалнато образование и 

обучение“ Превод от бюджетна сметка на средства получени за 2021 година в 

размер на 29696 лв. 

 

По проект „Еразъм  + Ключови компетенции за изграждане на знания за 

устойчево хранене“ Превод от бюджетна сметка на средства получени за 2021 

година в размер на 24821 лв. 

 

По проект „Подкрепа за успех“ Превод от бюджетна сметка на средства 

получени за 2021 година са в размер на 12072 лв. 

- Заплати по трудови правоотношения – 3930 лв. 

- Осигурителни вноски от работодател – 858 лв. 

за ДОО – 420 лв. 

за УчПФ – 158 лв. 

за ЗОВ – 177 лв. 



за ДЗПО – 103 лв. 

 

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.  

Превод от бюджетна сметка на средства получени за 2021 година са в размер на 

58758 лв. 

- Учебни и научно изследователски разходи и книги за библ. – 620 лв. 

- За материали – 9873 лв 

- Придобиване на компютри и хардуер – 7020 лв. 

- За придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 908 лв. 

 

 

Общо разходи по рекапитулация – 231322 лв. 

 

 

 

Главен счетоводител: 
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