
 
 

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

към 30.09.2017 г.  

 
      I .Приходи 

            През третото тримесечие по бюджета на гимназията постъпиха следните приходи: 

           1. Застрахователно обезщетение от ЗАД „Алианц“ гр. Свищов в размер на 1 421 лв. 

       2. Гаранция за добро изпълнение на ремонтните дейности от строителната фирма осъществила                                                                                         

ремонта на санитарните помещения в размер на 390,00 лв. 

       3. 416 лв. за осъществяване на процедура на валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности. 

       4. От продадено имущество след проведен търг постъпиха 121 лв.            

       5. Постъпилото по-рано през годината  парично дарение от фондация „Д. Хадживасилев” в 

размер на 12 660 лв. 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 263 068 

лв., в т. ч. за третото тримесечие 87 872 лв. За допълнително трудово възнаграждение за 24-ти май и 15-

ти септември са изплатени 12 832 лв.  

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

са изплатени 3 303 лв., в т. ч. за третото тримесечие 1 271 лв. 

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

изразходени 12 731 лв., в т. ч. за третото тримесечие 4 021 лв.    

            4. За СБКО и представително облекло за педагогическия персонал са изплатени 12 415 лв., в т. ч. за 

третото тримесечие 557 лв.  

      5. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени 2 852 лв., ., в т. ч. 

за третото тримесечие 699 лв. 

      6. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 60 648 лв.,  в т. ч. за третото 

тримесечие 20 279 лв. 

      7. За издръжка са изразходени 75 042 лв., ., в т. ч. за третото тримесечие 17 830 лв. както следва: 

          а) за храна – 81 лв., 

          б) за учебни разходи – 4 507 лв., ., в т. ч. за третото тримесечие 506 лв.  

          в) за материали 11 225 лв., в т. ч. за третото тримесечие 2 908 лв. 

          г) за ел. енергия и вода- 4 609 лв., в т. ч. за третото тримесечие 946 лв. 

          д) за разходи за външни услуги са платени 51 740 лв., в т. ч. за третото тримесечие 12 638 лв.,  

          е) за командировки в страната са платени 2 018 лв., ., в т. ч. за третото тримесечие 832 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 15 315 лв. 

      10. За извършения ремонт на санитарните помещения се изразходиха 12 962 лв. Средствата бяха 

осигурени целево от МОН – 11 541 лв. и от постъпилото застрахователно обезщетение от ЗАД „Алианц“ 

гр. Свищов в размер на 1 421 лв.  

      11. За гориво за отопление са изразходени 44 916 лв. 

      12. По проект „Бъдещето е толерантност“ се платиха 14 677 лв., в т. ч. за третото тримесечие 5 513 

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

          13. По проект Твоят час тримесечие се изплатиха:       

    - За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 11 390 лв. в т. ч. за 

третото тримесечие 8 690 лв. 

    - За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения /граждански договори/ - 560 лв., в 

т. ч. за третото тримесечие 496 лв. 

    - За задължителни осигурителни вноски от работодател -2 587 лв ,в т. ч. за третото тримесечие 1 999 

лв. 

    - За закупуване на материали се изразходиха 6 160 лв. 

   -  За външни услуги през третото тримесечие се разходиха 805 лв. 

 

                                                                  

Изготвил  

Гл. счетоводител: п 

                           /Б. Димитров/   


