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

Свищов към 31.12.2021 г.  
      I. Приходи 

      1. От предадено за вторични суровини бракувано имущество се получиха 68 лв.. 

      2. По НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“  и от фондация „Димитър Хадживасилев“ се 

получиха парични дарения в размер на 4 100 лв. 

      3. От Община Свищов се получи наем в размер на 1 250 лв. 

      4. Върху тези приходи беше платен дължимия данък по ЗКПО в размер на 40 лв. 

      II. Разходи 

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

изплатени 470 544 лв., от които 130 687 лв. през четвъртото тримесечие. 

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

труда са изплатени 1 308 лв.             

     3. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения се изразходиха 1147 лв., от 

които 730 лв. през четвъртото тримесечие. 

     4. Изплатените средства за  СБКО  са в размер на 8 298 лв.,  от които  2 128  лв. през четвъртото 

тримесечие. 

     5. За обезщетения  се изплатиха 60 744 лв., от които  59 587  лв. през четвъртото тримесечие. 

     6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени  4 803 лв., от които 

1 829 лв. през четвъртото тримесечие. 

     7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 109 406 лв., от които 30 339 

лв. през четвъртото тримесечие. 

    8. За издръжка са направени разходи в размер на 155 090 лв., както следва: 

    8.1. По НП „Иновации в действие“ се изразходиха 427 лв. за храна. 

    8.2. За представително и работно облекло на непедагогическия персонал се платиха 1 680 лв. 

    8.3. За учебни разходи се платиха 4 109 лв. 

    8.4. За материали  са направени  разходи в размер на  26 334 лв., от които 5 855 лв. през четвъртото 

тримесечие. 

    8.5.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 40 196 лв., от които 16 418 лв. 

през четвъртото тримесечие. 

    8.6. Разходите за външни услуги са 80 566 лв., от които 28 797 лв. през четвъртото тримесечие. 

  8.7. За командировки на персонала на училището се изразходиха 1 158 лв., от които 111 лв. през 

четвъртото тримесечие. 

   9. Платиха се 1 493 лв. за такса битови отпадъци за 2021 г.  

   10. Разходите за стипендии на учениците са 24 060 лв. 

   11. По НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ се закупиха преносими компютри и други ДМА за 

26 321 лв. 

   12. За застраховка на сградата на училището се платиха 620 лв. 

   13. По проектите „Подкрепа за успех“  и "Подкрепа за дуалната система за обучение" се изразходиха 

41 154 лв., както следва: 

   13.1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са 

изплатени 18 382 лв., от които 11 041 лв. през четвъртото тримесечие. 

   13.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 4 440 лв., от които 2 872 лв. 

през четвъртото тримесечие. 

   13.3. По проект "Подкрепа за дуалната система за обучение" се закупи работно облекло за учениците 

участващи в проекта на стойност 8 096 лв. 

   13.4. Разходите за закупуване на литература са в размер на 4 935 лв. 

   13.5. Разходите за външни услуги са 2 008 лв.,  

   13.6 За командировки в страната са отчетени разходи в размер на 14 лв. 

    13.7. Разходите за застраховки на ученици по проект "Подкрепа за дуалната система за обучение" са в 

размер на 85 лв. 

    14. По международните проекти на ПДТГ „Д. Хадживасилев” се изразходиха 145 891 лв., както 

следва: 

  14.1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения се 

изплатиха 3 160 лв. 

  14.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател се изразходиха 729 лв. 

  14.3. За външни услуги са отчетени разходи в размер на  141 872 лв., от които 9 340 лв. през четвъртото 

тримесечие. 

  14.4. За реализирани курсови разлики от валутните операции се платиха 130 лв. курсова разлика. 

    

                                                                   
Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


