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ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

I. По приходната част:  

1. Субсидията, която сме получили по делегирания бюджет на държавата, както и 
по Национални програми от началото на годината е в размер на 3 338 636 лв., като  
преходния остатък за 2021 год., възлиза на 57 722 лв. 

2. Дарения – 2 320 лв. 

3. Приходите от стопанска дейност са в размер на 495 258 лв. , като общите разходи 
от тази дейност възлизат на 488 018 лв. или сме реализирали положителен финансов 
резултат в размер на 7 240 лв., които резултат, ще отиде за покриване на данъка върху 
приходите от стопанска дейност за 2021 г.  

 

II. По разходната част: 

 Изплатени средства за разходи през 2021 год. са както следва:  

-  За РЗ, обезщетения и осигурителни вноски и представително облекло на 
педагог. персонал  - средства в размер на 2 776 438 лв.  

Останалите изразходени средства за издръжката на гимназията  са както следва: 

 За ток, вода и топлофикация – 29 800 лв. 
 За услуги (договори за ремонти /в т.ч. и по НП/, поддръжка и услуги) сме 

платили  187 961 лв.  
 За хранителни продукти в учебните кухни – 8 617 лв.  
 За материали и оборудване/в т.ч. и по НП, раб. облекло непедагог. персонал/ 

-  136 297 лв. 
 За застраховки – 1 409 лв. 
 За командировки – 2 594 лв. 
 Стипендии на учениците са в размер на – 67 170  лв. 
 За данък сгради и такса смет за 2021г. платени  на Община Бургас - 7 183 лв. 
 За придобиване на дълготрайни материални активи (капиталови р-ди) – в т.ч. 

и по НП -  65 766 лв. 
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