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I. Приходна част
1. Субсидията, получена по делегирания бюджет, за 2017 год е в размер на 2 153 479 лв., в
която влиза и преходния остатък от 2016 год. В тази сума влизат и допълнителните средствата
предвидени за увеличението на основните работни заплати на педагогическия и непедагогически
персонал считано от 01.09.2017 год.
През 2017 год. МОН ни преведе средства от спрени месечни помощи от Агенция социално
подпомагане в размер на 718 лв.
2. Собствена дейност
– приходи от закусвалня и ресторант в размер на 100 773 лв.
(внесено ДДС в размер на 9 679 лв. и корпоративен данък – 2 208 лв.)
3. Дарение от фирма „Съни Травел“ в размер на 8 100 лв. с воля на дарителя да се
изплащат стипендии на учениците от 10 и 11 клас през месеците март, април, май и юни. Волята
на дарителя е изпълнена и стипендиите са изплатени.
4. Възстановени средства от приключен проект по програма Еразъм+ , проект „Училище
за млади предприемачи“ в размер на 12 646 лв., както и възстановен заем по проект „Твоят час“ в
размер на 16 942 лв.
II. Разходна част
Разходите, направени към 31.12.2017 год. са както следва:
- изплатените средства за РЗ са в размер на 1 392 489 лв. През 2017 год. увеличихме РЗ на
педагогическия и непедагогическия персонал, веднъж считано от 01.01.2017 год. с 12% за
педагогическия персонал и 10% за непедагогическия и втори път от 01.09.2017 год. със 17.44 % за
педагогическия персонал и със 7.68 % за непедагогическия персонал.
Съгласно КТД сме
изплатили ДТВ за: 24-ти май на педагогическия персонал по 450.00 лв., а на непедагогическия –
350.00 лв.; за 15-ти септември – по 260 лв. на педагогическия персонал и по 180 лв. на
непедагогическия персонал; за 01-ви ноември по 100.00 лв. на педагогическия персонал и по 80.00
лв на непедагогическия персонал. В края на годината изплатихме по 440.00 лв. еднократно ДТВ на
педагогическия персонал, и по 370.00 лв. на непедагогически персонал. Изплатените средства за
допълнителни възнаграждения, свързани с проверка и оценяване на изпитни работи на ученици от
проведените държавни квалификационни изпити и външни оценявания са в размер на 11 546 лв.
Средствата изплатени за деференцирано заплащане са в размер на 48 195 лв.
- от фонд СБКО са изплатени 70 611 лв., от които за представително облекло на
педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал средствата са 46 296
лв.
- изплатените средства за първите 3 дни болнични, за сметка на работодателя са в размер
на 9 088 лв.

- средствата за изплатени обезщетения на персонала са в размер на 9 738 лв.
- на основание изпълнителен лист на Районен съд – Бургас се изплати на Биляна
Здравкова обезщетение в размер на 4 052 лв. и дължими осигуровки в размер на 1 269 лв.
- изплатените осигуровки за сметка на работодателя върху ФРЗ за ДОО, УПФ, ДЗПО и ЗО
са 315 201 лв.
Общо за възнаграждения, обезщетения и осигуровки за 2017 год. - 1 801 207 лв.
Останалите разходи за издръжката на гимназията са както следва:

- за ток, вода и топлофикация –77 009 лв.;- за за квалификация - 14 059 лв.;- за телефони –
5 984 лв.;- за профилактични прегледи – 3 453 лв.;- за охрана и СОТ – 9 850 лв.;за
интернет услуги – 1 400 лв.; за подрязване на дърветата в двора на училището - 3 248 лв.;
за подръжка на програмни продукти – 3 149 лв.; за подръжка на компютри и зареждане на
тонер касети – 5 611 лв.; за паркинг и ремонт на автобус – 1 385 лв.; за реклама и медийно
отразяване – 954 лв.; за подръжка на касови апарати – 700 лв.; за дезинфекция – 840 лв.; за
транспортни услуги – 3 461 лв.; - за хранителни продукти за учебна практика – 28 811
лв.;- за текущ ремонт – 43 945; – за съдебни такси – 1 930 лв.; - за канцеларски материали
– 6 757 лв.; за почистващи препарати – 2 843 лв.;
за консумативи – 3 672 лв.; за
строителни материали - 3 566 лв.; за офис оборудване - 1 855 лв.; резервни части за
компютри и принтери - 2 939 лв.; - за командировки в страната от началото на годината,
свързвани с участие на учителите в различни форми на обучение и квалификация са
изразходени средства в размер на 4 634 лв; - изплатените стипендии на учениците са в
размер на 51 478 лв.; - за данък сгради и такса смет са платени - 7 183 лв. За нови
компютри, мултимедии, мултифунционално у-во изразходвахме 9 656 лв., закупихме
почистваща машина на стойност 1 968 лв. По национална програма „Осигуряване на
съвременна образователна среда“ получихме средства в размер на 3 160 лв. с които
закупихме материали за обезпечаване на експерименталната работа на учениците от VIII
клас по биология, физика и химия.
Общите разходи направени за издръжка на гимназията към 31.12.2017 год. са в размер на
359 044 лв.
Оформени като преходен остатък средства в размер на 103 540 лв.
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