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Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения0100 1 496 315

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения0101 1 430 715

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения0102 65 600

Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 306 340

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0201 202 645

за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 85 945

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение0205 8 550

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 3 000

други плащания и възнаграждения 0209 6 200

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 381 840

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)0551 209 043

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)0552 18 950

здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 107 916

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели0580 45 931

Издръжка 1000 1 064 085

храна 1011 115 930

медикаменти 1012 4 400

постелен инвентар и облекло 1013 29 500

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките1014 1 200

материали 1015 217 839

вода, горива и енергия 1016 225 154

разходи за външни услуги 1020 382 888

текущ ремонт 1030 27 400

командировки в страната 1051 14 600

краткосрочни командировки в чужбина 1052 1 000

разходи за застраховки 1062 17 450

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)1091 22 980

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи1098 3 744

Платени данъци, такси и административни санкции 1900 49 300

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1901 3 260

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1981 46 040

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 5 582

обезщетения и помощи по социалното подпомагане 4202 3 780
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други текущи трансфери за домакинствата 4219 1 802

Всичко: 3 303 462

Всичко субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел4500 146 160

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности4600 2 990

Всичко: 149 150

Всичко капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 802 094

Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 75 400

придобиване на компютри и хардуер 5201 5 400

придобиване на транспортни средства 5204 70 000

Всичко: 877 494

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0098 32 813

Всичко: 32 813

Други

Всичко: 0

Всичко: 4 362 919


