
 
 

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

Свищов към 30.06.2020 г.  

       

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

изплатени 221 970 лв., в т. ч. за второто тримесечие 114 967 лв. За допълнително 

трудово възнаграждение за 24-ти май са изплатени 4 467 лв.  

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

Бюрото по труда  са изплатени 2 832 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 695 лв. 

     3. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения са изразходени 

2 106, в т. ч. за второто тримесечие 940 лв.    

     4. За СБКО са изплатени 3 275 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 631 лв. 

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

2 303 лв., в т. ч. за второто тримесечие 707 лв. 

     6. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 51 778 лв.,  в 

т. ч. за второто тримесечие 26 721 лв. 

    7. За издръжка са изразходени 46 526 лв., в т. ч. за второто тримесечие 9 838 лв. както 

следва: 

   7.1 За храна са отчетени разходи в размер на 249 лв., в т. ч. за второто тримесечие 84 

лв. Тук се отчитат разходите за осигуряване на ежедневна безплатна закуска на ученици 

с целеви средства от АСП. 

   7.2. за униформено облекло на техническия секретар през второто тримесечие се 

изразходиха 300 лв. 

   7.3. за учебни разходи – 826 лв., в т. ч. за второто тримесечие 526 лв. 

   7.4. за материали 4 552 лв., в т. ч. за второто тримесечие 1 922 лв. 

   7.5.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 22 454 лв. 

   7.6. за разходи за външни услуги са платени 17 934 лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 6 

824 лв. 

   7.7. за командировки в страната са платени 211 лв.,  в т. ч. за второто тримесечие 182 

лв. 

  8. Платиха се 1 358 лв. за такса битови отпадъци за 2020 г.  

  9. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 16 280 лв., в т. ч. за второто 

тримесечие 13 480 лв.       

  10. По проект „Подкрепа за успех“ се изразходиха 12 197 лв., от които 9 620 лв. за 

второто тримесечие , както следва: 

  10.1. За възнаграждения на ръководители на групи по проекта са изплатени 9 238 лв., 

от които 7 231 лв. за второто тримесечие 

  10.2.За възнагражденията на персонала по извънтрудови правоотношения се изплатиха 

915 лв., от които 765 лв. за второто тримесечие. 

  10.3.За задължителни осигурителни вноски от работодател се изразходиха 2 044 лв., от 

които 1 624 лв. за второто тримесечие. 

  11. За материали по проект „Образование за утрешния ден“ през второто тримесечие се 

изразходиха 730 лв. 

  12. От валутната сметка на училището през второто тримесечие се изразходиха 2 825 

лв. във връзка със международния проект на училището. 

     

                                                                  
Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


