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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” 

гр. Казанлък към 31.03.2018 година. 
 

 
I. Бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” – Казанлък 

 

1. Предоставен лимит за разход за 2018 г. от МОН: 
- Заплати  и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения § 01-

00 642 528 лева. 

- Други възнаграждения и плащания за персонала § 02-00 35 000 лева. 

- Задължителни осигурителни вноски от работодател § 05-00 141 356 лева. 

- Издръжка § 10-00 129 412 лева. 

- За данъци, такси и административни санкции § 19-00 10 000 лева 

- Стипендии § 40-00 39 016 лева 

 

Всичко утвърден Бюджет за 2018 година – 997 312 лева . 

Изразходваните средства за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 година са в размер на 217 833 

лева. 

 

II. Анализ на приходите 

 
Към 31.03.2018 година приходите са в размер на 3 320,00 лева, като 2 000 лв. са дарение от ГРУПА 

„ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК” за закупуване на столове за Актона зала. 

 

III.  Анализ на разходите 

 

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения 
За възнаграждения на персонала в ПГ „Иван Хаджиенов” - Казанлък  са изразходени 152 195 лева в 

това число: 

Разходите за СБКО (представително облекло и други с характер на възнаграждение) 18 494 лева 

Други плащания (болнични от работодател)  1 500,00 лева 

За персонал по извън трудови правоотношения 926,00 лева 

За нещатен персонал нает по трудово правоотношение 28,00 лева 

2. Задължителните осигурителни вноски от работодател са в размер на 30 278 лева. 

3. По § 10 за първото тримесечие на 2018 година изразходваните средства са както 

следва: 
- за постелен инвентар и облекло  – 3 300,00 лева 

- за материали – 6 021,00 лева 

- за вода, горива и ел. енергия – 7 481 лева 

- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) –   8 

961,00 лева 

- командировки в страната – 1 564,00 лева 

- съдебни обезщетения и разноски – 705,00 лева 

- данъци, такси и админ. санкции – 60,00 лева 

4. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 7 268 лева, в които влизат: 
 

Към момента училището няма просрочени задължения. 

 

 

Изготвил 

Гл.счетоводител: П 

                   (Д. Захариева) 


