
 
 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПДТГ „Д. Хадживасилев” -  

гр. Свищов към 31.03.2017 г.  

 

 

 

 
      I .Приходи 

       Към 31.03.2017 г. постъпи  парично дарение от фондация „Д. Хадживасилев” в размер на 7 

208 лв. Дарението се разходва според волята на дарителя и изготвена и утвърдена план-сметка 

за съвместна дейност между гимназията и фондацията. 

 

     II. Разходи 

      1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения са изплатени 81 

526 лв.  

       2. За възнаграждения на нещатният персонал нает по трудови правоотношения чрез Бюрото по 

труда  са изплатени 808 лв. 

      3. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения /граждански договори/ са 

изразходени 3 462 лв.   

      4. За СБКО са изплатени 1 336 лв.  

      5. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени 1 605 лв. 

      6. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 18 927 лв. 

      7. За издръжка са изразходени 21 534 лв. както следва: 

          а) за храна – 64 лв. 

          б) за учебни разходи – 3 474 лв.  

          в) за материали 1 105 лв. 

          г) за ел. енергия и вода- 1 311 лв. 

          д) за разходи за външни услуги са платени 14 590 лв.,  

          е) за командировки в страната са платени 128 лв. 

           ж) за застраховка на ученици по ПМС 129 и застраховка на сградата на гимназията са 

платени 862 лв. 

      8. За такса битови отпадъци.  и данък сгради за 2017 г  са платени 1 409 лв. 

      9. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 8 400 лв. 

      10. За гориво за отопление към 31-ти март 2017 г. са изразходени 27 518 лв. 

 

      11. По проект „Бъдещето е толерантност“ през първото тримесечие се платиха 2 488 лв. 

Разходените средства по проекта са включени в прочетените по-горе разходни параграфи. 

          12. За гориво за отопление се изразходиха 44 916 лв. 

          13. По проект Твоят час през месец март за закупуване на материали се изразходиха 6160 лв. 
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Гл. счетоводител: п 
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