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ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ 

ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

ГР.СМОЛЯН 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Поради сложната епидемична обстановка предлагам да се запознаете с 

материалите на заседанието и да изразите становище по тях по електронен път. 

1. Училищни учебни планове 

За съгласуване ви изпращам само разпределението на часовете в  разширена 

професионална подготовка, които подлежат на разпределение при спазване изискванията 

на Наредба №4 за учебния план и отчитайки типовите учебни планове за всяка изучавана 

специалност. На основание чл.5, ал.5 от Наредба №4 / 30.11.2015г. (променена с ДВ бр. 

76 от 28.08.2020г.) учениците от 8 и 9 клас няма да изучават предмета Музика. В 

училищния учебен план часовете са разпределени в Раздел Б – избираеми учебни часове, 

V. Разширена професионална подготовка при запазване на общия брой  часове от раздел 

А и Б. 

1. Компютърна техника и технологии 

 

Клас Наименование на изучавания предмет Годишен бр. часове 

8 клас Въведение в професията 18 

9 клас 

Вградени системи /теория 18 

Web дизайн/теория 18 

Вградени системи/практика 36 

11 клас 

 

Компютърна техника – I част теория 36 

Процесори, памети и дънни палатки/ 

практика 
36 

 

2. Приложно програмиране 

 

Клас Наименование на изучавания предмет Годишен бр. часове 

10 клас 

База данни –въведение / теория 36 

Увод в обектно-ориентираното 

програмиране / теория 
18 

База данни / практика 36 

12 клас 

 
Приложно програмиране-II част / теория 29 
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3. Автотранспортна техника 

 

Клас Наименование на изучавания предмет Годишен бр. часове 

9 клас 

Материалознание / теория 54 

Техническа механика / теория 36 

Електротехника / теория 36 

Двигатели с вътрешно горене-основни 

понятия / теория 
18 

Основни професионални умения-

практика 
162 

10 клас 

 

Двигатели с вътрешно горене-основни 

понятия – теория 
36 

11 клас 
Двигатели с вътрешно горене - теория 36 

Автотранспортна техника- теория 36 

12 клас 

 
Автотранспортна техника- теория 29 

 

4. Електрообзавеждане на производството 

 

Клас Наименование на изучавания предмет Годишен бр. часове 

9 клас 

 

Електробезопасност - теория 54 

Електротехническо чертане - теория 54 

Комутационни апарати ниско 

напрежение - теория 
54 

Електрически измервания - теория 36 

Електроенергетика - теория 36 

Учебна практика по специалността - 

практика 
144 

11 клас 

 

Диагностика и ремонт - теория 18 

Електробезопасност - теория 18 

Основи на електрозадвижването - 

теория 
36 

 

2. Информация по изпълнение на бюджета на училището 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЛЕГИРАНИЯ  БЮДЖЕТ 

ДО  МЕСЕЦ АВГУСТ НА 2021 ГОДИНА 

НА  ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ”    ГР. СМОЛЯН 
 

Уважаеми дами и господа, 

В съответствие с чл. 35 ал.(1),(2),(3) и (4) от КТД за системата на предучилищното 

и училищното образование от 17.08.2020 г. и с оглед на осигуряване на публичност и 
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прозрачност при изразходване на бюджетни средства предлагам на Вашето внимание 

информация по изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2021 г. 

 По приходна част : 

- от образователни услуги     -        6 200 лв. 

- от наеми на имущество и общежитие   -        20 095 лв. 

- приходи от лихви към местни лица   -               45лв. 

- от дарения       -          400 лв. 

- внесен данък ЗКПО върху приходите   -        (- 411)лв. 

                                                                  Общо:             -    27 219 лв. 

 По разходната част: 

§ 01 – 00 – заплати и възнагр. на персонала  -  466 665 лв. 

- заплати по трудови правоотношения   -  466 665 лв.  

§ 02 – 00 – други възнагр. на персонала   -   58 995 лв. 

в т.ч.: 

- СБКО        -   11 615 лв. 

- Изплатени средства за представително облекло  - 23 588 лв. 

- Болнични за сметка на работодателя     -    1 694 лв. 

- Обезщетения по КТ      - 22 098 лв. 

в т.ч.: 

 20 070 лв. по Национални Програми; 

 2 028 лв. по Бюджет 

 

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от работодателя -  109 311 лв.  

в т.ч.: 

 ДОО        -   56 735 лв.  

 Учителски пенсионен фонд    -   18 152 лв. 

 Здравно-осигурителни вноски   -   23 280 лв. 

 Допълнително задължително осигуряване за 

  сметка на работодателя     -    11 144 лв. 

 

§ 10 – 00 - Издръжка:      -   56 930 лв. 
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 За работно облекло     -       120лв. 

 Учебни разходи     -     3 412 лв. 

в т.ч.:  

- разходи за учебни материали – 1 195 лв.;  

- разходи за учебни материали за деца със СОП – 138 лв.;  

- разходи за клубовете по интереси – 449 лв.; 

- разходи за материали за валидиране – 848лв. 

- разходи за сметка на спрени помощи – 300 лв. 

 

 Материали за ремонт и поддръжка -    12 501 лв. 

в т.ч.  

- разходи за канцеларски материали – 520 лв.; 

- разходи за материали по НП «Мобилност – добри практики между 

училища» - 812 лв. 

- разходи за други материали – 11 169 лв. 

 

 Вода, горива и енергия    -      8 339 лв. 

в т.ч.  

- за ел. енергия – 5 152 лв. 

- за вода – 2 356 лв.  

- за горива за учебен автомобил – 831 лв. 

 

 Разходи за външни услуги    -     10 894 лв. 

в т.ч.  

- разходи за телефони – 900 лв.  

- разходи за пощенски услуги – 23лв 

- разходи за доставка на интернет – 756 лв. 

- разходи за преквалификация – 2 229 лв. 

- др. разходи по договори – 5 981 лв. 

- Разходи по Национални Програми – 1005лв. 

 

 Разходи за текущ ремонт     – 21 604лв. 

 

  Разходи за командировки в страната  - 60 лв. 

 

                 

§ 19 - 00 Платени данъци и такси             -  7 903 лв. 

в т.ч.  

- Данък МПС – 282 лв 

- ТБО – 7621лв. 

 

§ 40 - 00 Стипендии      -   16 275 лв. 
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Общо разходи:              -   716 079 лв. 

ИЗВОДИ: 

От направения анализ на разходната и приходната част на бюджета може да се 

направят следните изводи: 

1.По приходната част е видно, че до този момент приходите от сключените 

договори за отдадени под наем гаражни клетки постъпват навреме. В момента тече 

процедура за отдаване под наем на още нови помещения, за които имаме кандидати.  

2. От разходната част е видно, че най-голям е разходът за възнаграждение на 

персонала. Изплатени са всички задължения към персонала към този момент. Предстои 

изплащането на допълнително възнаграждение на работещите в училището за 15.09. и 

допълнително възнаграждение на педагогическия персонал за постигнати резултати. И за 

двете плащания са осигурени средства по бюджета на училището. 

3. По отношение на разходите за издръжка можем да кажем, че те са сравнително 

малко. Извършените разходи са преди всичко за текущи ремонтни дейности в учебната 

сграда. В момента се извършват ремонтни дейности на покривно покритие на голяма част 

от учебната сграда и ремонт на таван на трети етаж на фоайе на централен корпус на 

учебната сграда. Хубавото е, че всички ремонтни дейности са за сметка на преходния 

остатък от 2020г. в размер на 82 138лв. В т.ч. се включват разходите за монтаж на 

изкуствено покритие на част от спортната площадка, която не беше разплатена  и доставка 

и монтаж на изкуствена трева за останалата част от площадката. 

 

4. От собствени средства беше разплатено и задължението за изградената алармена 

система на учебните работилници . 

 

 

 

 

Очаквам становище от всеки от Вас по предоставената  информация.  

Пожелания за приятен ден! 

Мария Жайгарова 

 

 


