
 
 

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

Свищов към 31.03.2021 г.  

      

I. Приходи 

      1. От предадено за вторични суровини бракувано имущество се получиха 68 лв. 

 

II. Разходи 

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

правоотношения са изплатени 116 016 лв. 

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

Бюрото по труда са изплатени 1 308 лв.             

     3. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения се изразходиха 

24 лв.   

     4. Изплатените средства за  СБКО  са в размер на 2 053 лв.  

     5. За обезщетение за неизползван отпуск се изплатиха 98 лв. 

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

721 лв.,  

     7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 27 026 лв. 

    7.За издръжка са направени разходи в размер на 44 399 лв., както следва: 

    7.1. За материали  са направени  разходи в размер на  10 171 лв. 

    7.2.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 18 388 лв. 

    7.3. Разходите за външни услуги са 15 767 лв. 

  7.6. За командировки на персонала на училището се изразходиха 73 лв. 

   8. Платиха се 1 493 лв. за такса битови отпадъци за 2021 г.  

   9. Разходите за стипендии на учениците са 6 060 лв.  

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

изразходиха 7 325 лв., както следва: 

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

правоотношения са изплатени 3 456 лв. 

 10.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 746 лв. 

 10.3. Разходите за закупуване на литература са в размер на 3 024 лв. 

 10.4 За командировки в страната са отчетени разходи в размер на 14 лв. 

 10.5. Разходите за застраховки на ученици по проект "Подкрепа за дуалната система за 

обучение" са в размер на 85 лв. 

 11. По международните проекти на ПДТГ „Д. Хадживасилев” се изразходиха 3 368 лв., 

както следва: 

  11.1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения се изплатиха 1 000 лв. 

  11.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател се изразходиха 233 лв. 

  11.3. За външни услуги са отчетени разходи в размер на  2 582 лв. 

  11.4. За реализирани курсови разлики от валутни операции се платиха 10 лв. курсова 

разлика от извършените плащания. 

    

  

 

                                                                  

Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


