
 
 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПДТГ „Д. 

Хадживасилев” гр. Свищов към 30.06.2019 г.  

 

      I. Приходи 

      1. Към 30.06.2019 г. постъпиха 3 200 лв. – парични дарения от фондация „Д. 

Хадживасилев” - 2 400 лв. и фондация "Проф. д-р М. Русинов" – 800 лв.  

Даренията се разходват според волята на дарителите.. 

     II. Разходи 

      1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 

са изплатени 207 234 лв., в т. ч. за второто тримесечие 106 801 лв. За 

допълнително трудово възнаграждение за 24-ти май са изплатени 3 897 лв.  

     2. За възнаграждения на нещатният персонал нает по трудови правоотношения 

чрез Бюрото по труда  са изплатени 3 941 лв., в т. ч. за второто тримесечие 2 976 

лв. 

     3. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения са 

изразходени 3 195, в т. ч. за второто тримесечие 1 028 лв.    

     4. За СБКО и представително облекло за педагогическия персонал са изплатени 

13 062 лв., в т. ч. за второто тримесечие 11 262 лв. 

     5.За обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения през второто 

тримесечие се изплатиха 1 484 лв. 

     6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са 

изразходени 2 779 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 099 лв. 

     7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 49 742 

лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 25 701 лв. 

      8. За издръжка са изразходени 59 166 лв., в т. ч. за второто тримесечие 19 914 

лв. както следва: 

   8.1 За храна са отчетени разходи в размер на 349 лв., в т. ч. за второто 

тримесечие 126 лв.  

   8.2 за учебни разходи – 835 лв., в т. ч. за второто тримесечие 718 лв. 

   8.3. за материали 4 258 лв., в т. ч. за второто тримесечие 2 531 лв. 

   8.4.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 26 245 

лв. 

  8.5. за разходи за външни услуги са платени 27 006 лв.,  в т. ч. за второто 

тримесечие 16 116 лв. 

  8.6. за командировки в страната са платени 473 лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 

403 лв. 

  9. Платиха се 1 358 лв. за такса битови отпадъци за 2019 г.  

 10. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 18 203 лв., в т. ч. за второто 

тримесечие 8 358 лв.       

 

     

                                                                  

Изготвил  

Гл. счетоводител:П 

                           /Б. Димитров/   


