
 
 

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

към 31.12.2019 г.  

 
      I. Приходи 

      1. Към 31.12.2019 г. постъпиха 7 183 лв. – парични дарения от фондация „Д. Хадживасилев” 

- 6 330 лв., фондация "Проф. д-р М. Русинов" – 800 лв. и 53 лв. от бивши възпитаници на 

училището.  Даренията се разходват според волята на дарителите. 

     2. От продадено имущество след проведен търг постъпиха 124 лв. и върху тях бе платен 3% 

данък съгласно ЗКПО. 

     3. От ЗАД „Алианц България“ постъпиха 448 лв. за застрахователно обезщетение 

     II. Разходи 

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

424 804 лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 116 449 лв. За допълнително трудово 

възнаграждение за 24-ти май, 15-ти септември и Коледа се платиха 11 070 лв. За парични 

награди през м. декември се изплатиха 2 800 лв. 

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

по труда  са изплатени 9 748 лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 2 803 лв. 

     3. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения са изразходени 6 017 

лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 1 507 лв.    

     4. За СБКО и представително облекло за педагогическия персонал са изплатени 15 173 лв., в 

т. ч. за четвъртото тримесечие 1 749 лв. 

     5.За обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения са изплатени 18 737 лв., от 

които 13 824 лв. през четвъртото тримесечие. 

     6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени 3 971 лв., в 

т. ч. за четвъртото тримесечие 987 лв. 

     7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 101 639 лв.,  в т. ч. 

за четвъртото тримесечие 27 856 лв. 

      8. За издръжка са изразходени 128 267 лв., от които за четвъртото тримесечие 58 518 лв. 

както следва: 

   8.1 По параграф храна  са отчетени разходи в размер на 1 881 лв., в т. ч. за четвъртото 

тримесечие 1 419 лв. Тук се отчитат разходите за осигуряване на ежедневна безплатна закуска 

на ученици с целеви средства от АСП, разходите за хранителни продукти за паралелки по 

организация на туризма и свободното време и разходи по Националната програма „Иновации в 

действие“. 

   8.2 за учебни разходи – 1 323 лв. 

   8.3. за материали 11 869 лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 6 337 лв. 

   8.4.  за ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 46 339 лв., от които 

20 094 лв. за четвъртото тримесечие. 

  8.5. за разходи за външни услуги са платени 62 674 лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 27 567 

лв. 

  8.6. за текущ ремонт на покрива на училището през четвъртото тримесечие се платиха 648 лв. 

  8.7. за командировки в страната са платени 1 872 лв.,  в т. ч. за четвъртото тримесечие 792 лв. 

  8.8. За застраховки на сградата на училището и на ученици спортисти през четвъртото 

тримесечие се изразходиха 1 661 лв. 

  9. Платената такса битови отпадъци за 2019 г. е в размер на 1 358 лв. 

 10. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 28 003 лв., в т. ч. за четвъртото 

тримесечие 9 800 лв.  

 11. През м. декември бяха закупени 14 бр. компютърни конфигурации на стойност 13 986 лв. 

      

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

      ІІІ. По валутната сметка на училището във връзка със спечелен проект през третото 

тримесечие постъпиха от ЦРЧР 32 764 лв.  

   ІV. По проект „Подкрепа за успех“ се изразходиха 8 889 лв. както следва: 

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

6 263 лв., в т. ч. за четвъртото тримесечие 4 583 лв. 

   2. За възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения са платени 195 лв. 

   3.. За задължителни осигурителни вноски от работодател” са изразходени 1394 лв., от които за 

четвъртото тримесечие 1 002 лв. 

   4. за учебни разходи – 281 лв. 

   5. за материали – 519 лв. 

   6. за разходи за външни услуги се изразходиха 237 лв 

    

    

     

                                                                  
Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


