
Стойностни показатели - Приходи 2019 г.

Код на 

параграф
Име на параграф Годишен план

Трансфери

6100 Трансфери между бюджети (нето) 1128491

6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 1128491

Всичко трансфери 1128491

Операции с финансови активи и пасиви

9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 112095

9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 112095

Всичко финансиране на дефицита 112095

Общо  приходи  Държавни Дейности 1 240 586

Стойностни показатели - Разход

Код на 

параграф
Име на параграф Годишен план

Дейност 322 Неспециализирани училища

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 745000

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 745000

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 44000

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4000

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 33000

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 3000

0209 други плащания и възнаграждения 4000

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 171000

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 89000

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 28000

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 37000

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 17000

1000 Издръжка 167257

1011 храна 27296

1012 медикаменти 0

1013 постелен инвентар и облекло 2700

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 3500

1015 материали 16311

1016 вода, горива и енергия 60000

1020 разходи за външни услуги 20000

1030 текущ ремонт 35450

1051 командировки в страната 1000

1062 разходи за застраховки 1000

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 7000

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 7000

4000 Стипендии 15705

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0

4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0
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1149962

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 37920

5201 придобиване на компютри и хардуер 37920

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 0

37920

1187882

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 21000

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 21000

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 16500

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 15500

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1000

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0

0209 други плащания и възнаграждения 0

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5000

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2400

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 900

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1100

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 600

1000 Издръжка 10204

1011 храна 0

1012 медикаменти 0

1013 постелен инвентар и облекло 0

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5000

1015 материали 4000

1016 вода, горива и енергия 1204

1020 разходи за външни услуги 0

1030 текущ ремонт 0

1051 командировки в страната 0

1062 разходи за застраховки 0

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 0

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0

4000 Стипендии 0

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0

4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0

52704

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 0

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 0

0

52704

Общо разходи от Държавни Дейности 1 240 586

Всичко за дейност 338:

Всичко капиталови разходи

Всичко за дейност 322:

Всичко капиталови разходи
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