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

към 31.12.2022 г.  
      I. Приходи 

      1. От дадено под наем имущество се получиха 285 лв. 

      2. По бюджета на училището са получени парични дарения в размер на 2 520 лв. 

      3. От продадено имущество след проведен търг постъпиха приходи в размер на 208 лв. 

      4. Върху  приходите се внесе дължимия данък в размер на 15 лв. 

      II. Разходи 

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

изплатени 459 960 лв., от които 138 270 лв. през четвъртото тримесечие. 

      2. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения се изразходиха 5 464 лв., от 

които 945 лв. през четвъртото тримесечие. 

     3. Изплатените средства за  СБКО и представително облекло на педагогическия персонал са в размер 

на 15 031 лв.,  от които 2 396  лв. през четвъртото тримесечие. 

     4. За обезщетение на персонала се изплатиха 13 845 лв. 

     5. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени  7 969 лв., от които 

1 839 лв. през четвъртото тримесечие. 

     6. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 108 200 лв., от които 32 107 

лв. през четвъртото тримесечие. 

    7.За издръжка са направени разходи в размер на 217 505 лв., както следва: 

    7.1. За храна се изразходиха 792 лв. 

    7.2. За работно и представително облекло на непедагогическия персонал се платиха 1 500 лв. 

    7.3. За учебни разходи се платиха 566 лв. 

    7.4. За материали  са направени  разходи в размер на  18 246 лв., от които 10 036 лв. през четвъртото 

тримесечие. 

    7.5.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 73 124 лв., от които 26 825 лв. 

през четвъртото тримесечие. 

    7.6. Разходите за външни услуги са 121 423 лв., от които 41 102 лв. през четвъртото тримесечие. 

   7.7. За командировки на персонала на училището се изразходиха 1 237 лв., от които 318 лв. през 

четвъртото тримесечие. 

   7.8. За застраховка на сградата на училището за 2023 г. се платиха 617 лв. 

   8. Платиха се 1 493 лв. за такса битови отпадъци за 2022 г. и 52 лв. съдебни такси по водено срещу 

училището дело от бивш служител. 

   9. Разходите за стипендии на учениците са 19 920 лв. 

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

31 367 лв., както следва: 

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

изплатени 8 528 лв., от които 4 523 лв. през четвъртото тримесечие. 

   10.2. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени 65 лв. 

   10.3. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 1 864 лв., от които 1 029 лв. 

през четвъртото тримесечие. 

   10.4. По проект "Подкрепа за дуалната система за обучение" разходите за закупуване на 2 бр. принтери 

са в размер на 590 лв. 

   10..5. За застраховка на ученици участващи по проект „Ученически практики“ се платиха 9 лв. 

   10.6. По проект "Подкрепа за дуалната система за обучение" се платиха 240 лв за стипендии. 

   10.7. За закупуване на 28 бр. компютри по проект  "Подкрепа за дуалната система за обучение" се 

изразходиха 25 872 лв. 

   11. По международните проекти на ПДТГ „Д. Хадживасилев” се изразходиха 32 366 лв. както следва: 

  11.1. За заплати и възнаграждения 480 лв. 

  11.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 106 лв. 

  11.3. За материали  са направени  разходи в размер на  1 265 лв. 

  11.4. Разходите за външни услуги са 30 515 лв. 

   12. За реализирани курсови разлики от валутни операции се платиха 24 лв. курсова разлика. 

                                      

Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


