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ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОД.
I.

Приходна част:
Субсидията, получена по делегирания бюджет от държавата за тримесечието е в размер на 769
128 лв. В тази сума влиза и преходния остатък от 2017 год. в размер на 105 471 лв.
Приходите от собствена дейност са както следва:
– приходи от закусвалнята, ресторанта и квалификационния център 24 211 лв. и съответно

внесено ДДС в размер на 2 277 лв. , корпоративен данък – 154 лв.
II. Разходна част:
Разходите, направени към 31.03.2018 год. са както следва:


За РЗ са изплатени средства в размер на 228 617 лв.



По фонд СБКО сме изплатили 40 952 лв., от които за представително облекло на педагогическия
персонал- 35 913 лв.



Изплатените средства за първите 3 дни болнични, за сметка на работодателя са в размер на 2
354лв.



Изплатените осигуровки за сметка на работодателя върху ФРЗ за ДОО, УПФ, ДЗПО и ЗО
възлизат на 53 087 лв.
Общо за РЗ, обезщетения и осигуровки сме изплатили от началота на годината средства в размер

на 325 010 лв. В направените разходи не влизат изплатените РЗ и осигуровки за м. март 2018г., т.к.
последните се изплащат през м.април.
Останалите разходи за издръжката на гимназията са както следва:


За работно облекло на непедагогическия персонал средствата са в размер на 10 200 лв.



За ток, вода и топлофикация – 30 819 лв.



За услуги - 15 863 лв., от които за квалификация 1 749 лв., за телефони 2 482 лв., за невъоръжена
охрана 2 125, абонамент за поддръжка на компютрите и такси за интернет 718, за зареждане на
тонер касети и поддръжка на компютрите

1 261, за абонаментна поддръжка на програмни

продукти за ТРЗ- 1 262 лв.


За хранителни продукти в учебните работилници – 9 188 лв.



За материали - 7 727 лв., от които за канцеларски материали 1 237 лв., за строителни материали
519 лв., за препарати и консумативи 1 403 лв.



От началото на годината сме платили за командировки в страната, свързвани предимно с участие
на учителите в различни форми на обучение и квалификация сумата от 1 412 лв.



Изплатените стипендии на учениците са в размер на 15 951 лв.



За данък сгради и такса смет - 7 183 лв.
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