
    

 

               

                         
                             И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

                               за изпълнението на делегирания бюджет на 

                               ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово  

                               за периода от  01.01.2018г. до 30.09.2018 г. 

 

                     Докладвам следната информация за изпълнение на делeгирания бюджет за трето 

тримесечие на 2018 г.  на ПГТ „Пенчо Семов „-Габрово   

                  Преведената субсидия за третото тримесечие на 2018г. е  490828 лв.,от която за  

заплати и издръжка без осигуровки и ДОД, които се задържат и  плащат от МОН-462071лв.,за 

стипендии 28757лв.  

                    1. Разходите на гимназията за деветте месеца на 2018 г. са в размер на 490771лева.,  

изразходвани по параграфи от ЕБК, както следва: 

                     -параграф 01 – заплати и възнаграждения на персонала по трудови 

правоотношения – 449952лв. 

                     - параграф 02 –  други възнаграждения и плащания на персонала –43128лева, от 

които,. за СБКО - 23747 лв. 

                    - параграф 05 – задължителни осигурителни вноски от работодател 111454  лева, 

от които за ДОО – 61715 лева, за УчПФ – 16223  лева, за здравно осигуряване - 23097 лева. и за 

ДЗПО– 10419лева. 

                   - параграф 10 – издръжка – 63145 лева ,от които : 

                       За храна-2463 лв-хранителни продукти за учебни работилници  

                       За материали -5459лв. 

                       За вода ,горива и ел.енергия-41014лв. 

                      Разходи за външни услуги-10328 лв 

 Разходите за квалификация на учителите за 2018г. са в размер 5188лв .За деветте месеца са 

похарчени -247лв /обучение на 3 лица/ 

                Изплатени са стипендии на ученици по параграф 40-00 – 24822 лв. до 30.09.2018 г. 

                       2.Собствените приходи на ПГТ „Пенчо Семов” –Габрово за деветте месеца на  

2018 г. са в размер на 45952 лева.Приходите са от нощувки, наем общежитие,такса паркинг , 

наем от бюфет и кафе автомати и коктейли.                 

 Всички приходи и разходи на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово са намерили отражение 

по параграфи и под параграфи в Отчета за касово изпълнение на бюджета и по сметките в 

счетоводната програма на гимназията. 

 

 

Габрово,05.10.2018 г. 

 

 

                                                                        ИВЕЛИНА ПЕНЕВА 

                           

                                                                         Гл. Счетоводител 

                                                                         на ПГ по туризъм 

                                                                         „Пенчо Семов” – Габрово  
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