
 
 

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

към 30.06.2018 г.  

 
      I .Приходи 

       Към 30.06.2018 г. по бюджета на гимназията постъпиха следните приходи:  

    1. Приходи от наем на общежитието – 320 лв. 

    2. През второто тримесечие бе получено от ЗАД „Алианц България“ обезщетение в размер на 58  лв. 

    3. Към 30.06.2018 г. постъпи  парично дарение от фондация „Д. Хадживасилев” в размер на 3 502 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 201 615 

лв., в т. ч. за второто тримесечие 103 925 лв. За допълнително трудово възнаграждение за 24-ти май са 

изплатени 3 744 лв.  

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

са изплатени 3 787 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 811 лв. 

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

изразходени 5 893, в т. ч. за второто тримесечие 2 818 лв.    

            4. За СБКО и представително облекло за педагогическия персонал са изплатени 11 933 лв., в т. ч. за 

второто тримесечие 10 343 лв.  

       5. За обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения се изплатиха 8 043 лв., в т. ч. за 

второто тримесечие 5 449 лв. 

       6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени 2 438 лв., ., в т. ч. 

за второто тримесечие 841 лв. 

       7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 48 393 лв.,  в т. ч. за второто 

тримесечие 25 0011 лв. 

       8. За издръжка са изразходени 83 799 лв., в т. ч. за второто тримесечие 23 711 лв. както следва: 

          а) 20 лв. за храна. Разходът беше направен през второто тримесечие.. 

          б) за учебни разходи – 1 911 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 794 лв.  

          в) за материали 3 779 лв., в т. ч. за второто тримесечие 2 175 лв. 

          г) за ел. енергия и вода- 38 382 лв., в т. ч. за второто тримесечие 2 331 лв. 

          д) за разходи за външни услуги са платени 38 438 лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 16 194 лв.,  

          е) за командировки в страната са платени 1 269 лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 1 125 лв. 

       9. За такса битови отпадъци.  и данък сгради за 2018 г  са платени 1 409 лв. 

      10. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 15 505 лв., в т. ч. за второто тримесечие 7 575 

лв.       

          11. По проект Твоят час се изразходиха 13 107 лв. както следва:       

    - За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 7 308 лв. 

    - За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения /граждански договори/ - 856 лв. 

    - За задължителни осигурителни вноски от работодател -1 657 лв 

    - За закупуване на материали се изразходиха 2 310 лв. Разходът беше направен през първото 

тримесечие. 

     - За разходи за външни услуги се изразходиха 976 лв. 

 

 

 

 

                                                                  

Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


