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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

КЪМ 31 .12. 2020 ГОДИНА 

 

 

                         Бюджета  на гимназията за 2020 година е 1 435 220,00 лв. в т.ч. 

субсидия 1 306 016.00 лв. и собствени нетни приходи 129 204.00 лв.  

       Бюджета на гимназията се определя по утвърдени от МОН 

формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по 

стандарти за 2020 г. Общият размер на средствата по формула е равен на сбора от 

основни компоненти по формулата и допълнителни компоненти по формулата.  

 Основните компоненти са:  

- брой на учениците, брой на групите и паралелките, вид и брой на 

образователните институции 

- стандарти/нормативи за един ученик, за група и паралелка, за 

образователна институция и регионален коефициент. 

 Допълнителните компоненти за гимназията са: 

- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на 

обучение (8500 лв.) 

- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап (13 940 лв.) 

- Средства за занимания по интереси (12 100 лв.) 

- Средства за ученици в самостоятелна форма (3792 лв.) 

 

 

 

                             Приходите    от стопанска дейност за отчетния период са в 

размер на  128 566,80 лв, в т.ч.:  

 §§ 24-04 Нетни приходи от продажба на услуги – 121 925.00 лв.       (от тях 

117 475 лв. – от квалификационни курсове за конвенционални сертификати, 4450 

лв. от квалификационен курс самостоятелно обучение) 

 §§ 36-19 Други приходи – 6199.49 лв. 

 §§ 45-01 Текущи помощи и дарения от страната – 442,31 лв. 

 §§ 37-02 Внесен данък върху приходите на бюджетните предприятия – 

3843,74 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Разходите, извършени от гимназията за 2020 год. са следните: 

 

§§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения – 1 107 654 лв.  

§§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала в размер на 213265 

лв. включва: 

 §§ 02-02 Възнаграждения за персонала по извънтрудови 

правоотношения – 64 548 лв. 

 §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО – 11 746 лв.  

 §§ 02-08 Обезщетения за персонала – 112 335 лв. 

 §§ 02-09 Други плащания и възнаграждения (изплатени болнични за 

сметка на работодател) – 6136 лв. 

 

§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 257 134 лв.: 

 §§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 135939лв. 

 §§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ – 39113лв. 

 §§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 56 268 лв. 

 §§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели – 25 814 лв. 

 

§§ 10-00 Издръжка – 88 450 лв., в т.ч.: 

§§ 10-11 Храна – 42 лв. 

 §§ 10-12 Медикаменти – 392 лв. 

 §§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките – 2193 лв. 

 §§ 10-15 Материали – 10 046 лв. 

 §§ 10-16 Вода, горива и енергия – 24 343 лв. 

 §§ 10-20 Разходи за външни услуги – 43 526 лв. 

 §§ 10-30 Текущ ремонт – 176 лв. 

 §§ 10-51 Командировки в страната – 841 лв. 

§§ 10-62 Разходи за застраховки – 2411 лв. 

Изплатено е работно и представително облекло на обща стойност 22 980лв. 

 

§§ 19-01 Платени държавни данъци, такси – 30 лв. 

§§ 19-81 Платени общински данъци, такси – 3604 лв.  

 

§§ 40-00 Стипендии – 53 698 лв.  

 

                     Дълготрайни активи: 

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 10317 лв. (от тях 7004 лв. по 

ПМС 283/15.10.2020) 

 

  Трансфери 
 

§§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител 

– 128 567 лв. 

§§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА  – 

1 226 823 лв. 

§§ 69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци – 520 939 лв.: 

 §§ 69-01 Трансфери за поети ДДФЛ – 97 604 лв. 

 §§ 69-05 Трансфери за поети осиг. вноски за ДОО – 275 247 лв. 

  §§ 69-06 Трансфери за поети осиг. вноски за ЗО – 93 511 лв. 

  §§ 69-07 Трансфери за поети осиг. вноски за ДЗПО – 46 096 лв. 

   



 

 

 

Поетите ангажименти по договори към 31.12.2020 г. са както следва: 

 

 „СЖС България“ ЕООД София -  оценки и одит за пререгистрация на 

система за управление на качеството „СУК“ в съответствие с 

международния стандарт EN ISO 9001:2008               

- Договор вх.№ 17/24.03.2017 г.  2420,00 лв 

 Адвокат Доротея Христова –правно обслужване 

-      Анекс от 1.07.2020 г. към Договор №3454/03.07.2012 г. -1800,00 лв. 

 ЛОМАТ ООД  - интернет обслужване  

- Договор от 1.09.2020 г. 

 Тийм Превент България  - оценка на риска и здравето 

- Договор от 12.01.2018 г.  -1296,00 лв., Анекс от 22.05.2018 

 ЕТ“Авалон –В.Великов“  - дезинсекция и дератизация 

- Договор от 3.12.2020 г.  780,00 лв.   

 СОД – 64 ЕООД  - охрана със сигнално-охранителна техника 

- Договор от 12.02.2019 г.   

 МИП ООД  - сервизно обслужване на горивната уредба 

- Договор от 1.11.2020 г.   

 

Изпълнението на бюджета по проект „ЕРАЗЪМ” към 31.12.2020 г: 

 

Средствата, останали като преходен остатък от 2019г. са в размер на 20 155 лв. 

Изразходвани средства: 

 За материали – 1230,52 лв. 

За хонорари – 4205,00 лв.  

 Осигуровки – 498,92 лв. 

Остатък – 14220,56 лв 

 

Изпълнението на бюджета по проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” към 

31.12.2020г: 

 

Преходен остатък – 17 917 лв. 

Постъпили средства – 16 365 лв. 

Изразходвани средства: 

 За материали – 2059,98 лв. 

 За учебни материали – 368,02 лв. 

 За възнаграждения – 15125,97 лв. 

 За осигуровки – 3458,22 лв. 

Остатък – 13 269,81 лв. 

 

Изпълнението на бюджета по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН” 

към 31.12.2020 г: 

  

Постъпили средства – 972 лв. 

Изразходвани средства: 

 За материали – 318,00 лв. 

 За възнаграждения – 1050,00 лв. 

 За осигуровки – 244,86 лв. 

 

 

Гл.счетоводител: 

      З. Георгиева 


