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Община: 6901 Алфатар Година: 2018

Код на параграф Име на параграф

ГОДИШЕН 

УТОЧНЕН 

ПЛАН

С

т

о

й

Стойностни показатели - Разход

І. Функция Общи държавни служби
Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения329472

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения284184

0102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения45288

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 4350

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 1000

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение1350

0209 други плащания и възнаграждения 2000

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели55488

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)31600

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 14688

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели9200

1000 Издръжка 128399

1013 постелен инвентар и облекло 6450

1015 материали 21800

1016 вода, горива и енергия 24629

1020 разходи за външни услуги 53780

1030 текущ ремонт 4400

1051 командировки в страната 13000

1052 краткосрочни командировки в чужбина 1000

1062 разходи за застраховки 840

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 подпараграфи2500

1900 Платени данъци, такси и административни санкции500

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции300

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции200

Разходи 518209

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности3466

Всичко субсидии 3466

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти0

Всичко капиталови разходи 0

Всичко за дейността: 521675

123 Общински съвети 
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0200 Други възнаграждения и плащания за персонала77600

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 77600

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели15500

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)10000

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 3700

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1800

1000 Издръжка 5020

1015 материали 370

1016 вода, горива и енергия 500

1020 разходи за външни услуги 2200

1051 командировки в страната 700

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи1250

Разходи 98120

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности330

Всичко субсидии 330

Всичко за дейността: 98450

128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения19215

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения19215

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 660

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение460

0209 други плащания и възнаграждения 200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели3900

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)2200

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели700

1000 Издръжка 2225

1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 1300

1020 разходи за външни услуги 300

1051 командировки в страната 20

1052 краткосрочни командировки в чужбина 205

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

Разходи 26000

Всичко за дейността: 26000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 348687

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 303399

0102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 45288

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 82610

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 78600

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1810

0209 други плащания и възнаграждения 2200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 74888
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0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 43800

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 19388

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 11700

1000 Издръжка 135644

1013 постелен инвентар и облекло 6850

1015 материали 23470

1016 вода, горива и енергия 25129

1020 разходи за външни услуги 56280

1030 текущ ремонт 4400

1051 командировки в страната 13720

1052 краткосрочни командировки в чужбина 1205

1062 разходи за застраховки 840

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 3750

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 500

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 300

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 200

Разходи 642329

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 3796

Всичко субсидии 3796

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0

Всичко капиталови разходи 0

Всичко за групата: 646125

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ І. Функция Общи държавни служби 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 348687

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 303399

0102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 45288

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 82610

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 78600

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1810

0209 други плащания и възнаграждения 2200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 74888

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 43800

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 19388

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 11700

1000 Издръжка 135644

1013 постелен инвентар и облекло 6850

1015 материали 23470

1016 вода, горива и енергия 25129

1020 разходи за външни услуги 56280

1030 текущ ремонт 4400
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1051 командировки в страната 13720

1052 краткосрочни командировки в чужбина 1205

1062 разходи за застраховки 840

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 3750

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 500

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 300

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 200

Разходи 642329

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 3796

Всичко субсидии 3796

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0

Всичко капиталови разходи 0

Всичко за функцията: 646125

ІІ. Функция Отбрана и сигурност
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала11275

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 11275

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели3420

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)2220

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 700

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели500

1000 Издръжка 10641

1015 материали 500

1016 вода, горива и енергия 1900

1020 разходи за външни услуги 8241

Разходи 25336

Всичко за дейността: 25336

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала67626

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 66056

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение1470

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели11520

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)7620

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1400

1000 Издръжка 4030

1011 храна 365

1013 постелен инвентар и облекло 800
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1015 материали 324

1020 разходи за външни услуги 2541

Разходи 83176

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи1169

Всичко капиталови разходи 1169

Всичко за дейността: 84345

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 49

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 49

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели10

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)7

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1

1000 Издръжка 23015

1013 постелен инвентар и облекло 17615

1020 разходи за външни услуги 1400

1062 разходи за застраховки 4000

Разходи 23074

Всичко за дейността: 23074

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 11275

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 11275

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3420

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2220

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 700

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 500

1000 Издръжка 10641

1015 материали 500

1016 вода, горива и енергия 1900

1020 разходи за външни услуги 8241

Разходи 25336

Всичко за групата: 25336

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 67675

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  66056

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 49

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1470

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 11530

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 7627

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2502
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0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1401

1000 Издръжка 27045

1011 храна 365

1013 постелен инвентар и облекло 18415

1015 материали 324

1020 разходи за външни услуги 3941

1062 разходи за застраховки 4000

Разходи 106250

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1169

Всичко капиталови разходи 1169

Всичко за групата: 107419

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІ. Функция Отбрана и сигурност 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 78950

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  66056

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 11324

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1470

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 14950

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 9847

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 3202

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1901

1000 Издръжка 37686

1011 храна 365

1013 постелен инвентар и облекло 18415

1015 материали 824

1016 вода, горива и енергия 1900

1020 разходи за външни услуги 12182

1062 разходи за застраховки 4000

Разходи 131586

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1169

Всичко капиталови разходи 1169

Всичко за функцията: 132755

ІІІ. Функция Образование

311 Детски градини

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения158728

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения158728

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 5807

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 1432

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение2435
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0209 други плащания и възнаграждения 1940

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели35722

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)18522

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)5000

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 8500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели3700

1000 Издръжка 46014

1011 храна 14822

1013 постелен инвентар и облекло 1322

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките1139

1015 материали 3000

1016 вода, горива и енергия 10672

1020 разходи за външни услуги 12239

1030 текущ ремонт 700

1051 командировки в страната 150

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)1970

1900 Платени данъци, такси и административни санкции1778

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1778

Разходи 248049

Всичко за дейността: 248049

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения304082

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения304082

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала48174

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 13510

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение5094

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение27845

0209 други плащания и възнаграждения 1725

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели79420

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)45231

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)11160

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 17018

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели6011

1000 Издръжка 178829

1011 храна 23000

1013 постелен инвентар и облекло 1200

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките8034

1015 материали 57769

1016 вода, горива и енергия 46954

1020 разходи за външни услуги 32343

1030 текущ ремонт 1583

1051 командировки в страната 1000

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)6946

1900 Платени данъци, такси и административни санкции5766

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции5766

Разходи 616271

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи282820

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи61751

5201 придобиване на компютри и хардуер 1362
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5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения25854

5205 придобиване на стопански инвентар 27036

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 7499

Всичко капиталови разходи 344571

Всичко за дейността: 960842

389 Други дейности по образованието

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения24000

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения24000

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели5500

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)3500

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели500

1000 Издръжка 29180

1015 материали 2000

1016 вода, горива и енергия 19980

1020 разходи за външни услуги 5000

1030 текущ ремонт 2000

1051 командировки в страната 200

1900 Платени данъци, такси и административни санкции3000

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции3000

Разходи 61680

Всичко за дейността: 61680

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 486810

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 486810

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 53981

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 14942

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 7529

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 27845

0209 други плащания и възнаграждения 3665

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 120642

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 67253

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 16160

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 27018

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10211

1000 Издръжка 254023

1011 храна 37822

1013 постелен инвентар и облекло 2522

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 9173

1015 материали 62769

1016 вода, горива и енергия 77606

1020 разходи за външни услуги 49582

1030 текущ ремонт 4283

1051 командировки в страната 1350

Page 8



Sheet2

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 8916

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 10544

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3000

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 7544

Разходи 926000

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 282820

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 61751

5201 придобиване на компютри и хардуер 1362

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 25854

5205 придобиване на стопански инвентар 27036

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 7499

Всичко капиталови разходи 344571

Всичко за групата: 1270571

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 486810

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 486810

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 53981

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 14942

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 7529

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 27845

0209 други плащания и възнаграждения 3665

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 120642

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 67253

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 16160

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 27018

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10211

1000 Издръжка 254023

1011 храна 37822

1013 постелен инвентар и облекло 2522

1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 9173

1015 материали 62769

1016 вода, горива и енергия 77606

1020 разходи за външни услуги 49582

1030 текущ ремонт 4283

1051 командировки в страната 1350

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 8916

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 10544

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3000

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 7544

Разходи 926000

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 282820

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 61751
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5201 придобиване на компютри и хардуер 1362

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 25854

5205 придобиване на стопански инвентар 27036

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 7499

Всичко капиталови разходи 344571

Всичко за функцията: 1270571

ІV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения10911

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения10911

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3200

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 3000

0209 други плащания и възнаграждения 200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели2450

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)1650

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 800

1000 Издръжка 1430

1012 медикаменти 319

1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 411

1020 разходи за външни услуги 0

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)300

Разходи 17991

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи8589

5205 придобиване на стопански инвентар 8589

Всичко капиталови разходи 8589

Всичко за дейността: 26580

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 10911

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 10911

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3200

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 3000

0209 други плащания и възнаграждения 200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2450

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1650

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 800

1000 Издръжка 1430

1012 медикаменти 319

1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 411
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1020 разходи за външни услуги 0

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 300

Разходи 17991

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 8589

5205 придобиване на стопански инвентар 8589

Всичко капиталови разходи 8589

Всичко за групата: 26580

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІV. Функция Здравеопазване 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 10911

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 10911

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3200

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 3000

0209 други плащания и възнаграждения 200

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2450

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1650

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 800

1000 Издръжка 1430

1012 медикаменти 319

1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 411

1020 разходи за външни услуги 0

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 300

Разходи 17991

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 8589

5205 придобиване на стопански инвентар 8589

Всичко капиталови разходи 8589

Всичко за функцията: 26580

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

1000 Издръжка 3874

1020 разходи за външни услуги 3874

Разходи 3874

Всичко за дейността: 3874

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

1000 Издръжка 4950

1015 материали 3650

1016 вода, горива и енергия 950

1020 разходи за външни услуги 350

Разходи 4950
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Всичко за дейността: 4950

529 Кризисен център

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения52850

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения52850

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 5100

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4800

0209 други плащания и възнаграждения 300

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели8800

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)5500

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2600

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели700

1000 Издръжка 24301

1011 храна 10125

1012 медикаменти 800

1013 постелен инвентар и облекло 1200

1015 материали 4500

1016 вода, горива и енергия 4876

1020 разходи за външни услуги 2500

1051 командировки в страната 200

1062 разходи за застраховки 100

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата3564

4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане3564

Разходи 94615

Всичко за дейността: 94615

530 Център за настаняване от семеен тип

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения98300

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения98300

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 7520

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 400

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2240

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение4455

0209 други плащания и възнаграждения 425

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели19621

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)13063

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 5037

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1521

1000 Издръжка 105380

1011 храна 20000

1012 медикаменти 400

1013 постелен инвентар и облекло 5000

1015 материали 19980

1016 вода, горива и енергия 25000

1020 разходи за външни услуги 30500

1030 текущ ремонт 1500

1051 командировки в страната 1500

1062 разходи за застраховки 1500

1900 Платени данъци, такси и административни санкции1100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1000
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Разходи 231921

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи37515

Всичко капиталови разходи 37515

Всичко за дейността: 269436

532 Програми за временна заетост

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала106858

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 106858

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели20884

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)13036

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 5797

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели2051

1000 Издръжка 2540

1015 материали 250

1020 разходи за външни услуги 380

1062 разходи за застраховки 1910

1900 Платени данъци, такси и административни санкции100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции100

Разходи 130382

Всичко за дейността: 130382

540 Домове за стари хора

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения65000

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения65000

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 6199

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 970

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4729

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение0

0209 други плащания и възнаграждения 500

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели13801

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)8000

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 3801

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели2000

1000 Издръжка 73943

1011 храна 18000

1012 медикаменти 500

1013 постелен инвентар и облекло 4000

1015 материали 6000

1016 вода, горива и енергия 31013

1020 разходи за външни услуги 5900

1030 текущ ремонт 5530

1051 командировки в страната 2000

1062 разходи за застраховки 1000

1900 Платени данъци, такси и административни санкции1100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1000

Разходи 160043

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи8029
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Всичко капиталови разходи 8029

Всичко за дейността: 168072

561 Социален асистент

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала202435

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 202435

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели38847

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)24403

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 9887

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели4557

1000 Издръжка 1700

1016 вода, горива и енергия 1700

1900 Платени данъци, такси и административни санкции270

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции270

Разходи 243252

Всичко за дейността: 243252

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата1949

4219 други текущи трансфери за домакинствата 1949

Разходи 1949

Всичко за дейността: 1949

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 216150

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 216150

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 328112

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  310663

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 11769

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 4455

0209 други плащания и възнаграждения 1225

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 101953

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 64002

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 27122

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10829

1000 Издръжка 216688

1011 храна 48125

1012 медикаменти 1700

1013 постелен инвентар и облекло 10200

1015 материали 34380

1016 вода, горива и енергия 63539

1020 разходи за външни услуги 43504

1030 текущ ремонт 7030

1051 командировки в страната 3700

1062 разходи за застраховки 4510
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1900 Платени данъци, такси и административни санкции 2570

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 300

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2270

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 5513

4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 3564

4219 други текущи трансфери за домакинствата 1949

Разходи 870986

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 45544

Всичко капиталови разходи 45544

Всичко за групата: 916530

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 216150

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 216150

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 328112

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  310663

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 11769

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 4455

0209 други плащания и възнаграждения 1225

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 101953

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 64002

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 27122

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10829

1000 Издръжка 216688

1011 храна 48125

1012 медикаменти 1700

1013 постелен инвентар и облекло 10200

1015 материали 34380

1016 вода, горива и енергия 63539

1020 разходи за външни услуги 43504

1030 текущ ремонт 7030

1051 командировки в страната 3700

1062 разходи за застраховки 4510

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 2570

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 300

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2270

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 5513

4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 3564

4219 други текущи трансфери за домакинствата 1949

Разходи 870986

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 45544

Всичко капиталови разходи 45544

Всичко за функцията: 916530
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VІ. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1502

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 1502

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели121

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)84

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 37

1000 Издръжка 10641

1016 вода, горива и енергия 550

1020 разходи за външни услуги 10091

1062 разходи за застраховки 0

Разходи 12264

Всичко за дейността: 12264

604 Осветление на улици и площади

1000 Издръжка 42100

1015 материали 1100

1016 вода, горива и енергия 26000

1020 разходи за външни услуги 15000

Разходи 42100

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи11280

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 11280

Всичко капиталови разходи 11280

Всичко за дейността: 53380

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

1000 Издръжка 1890

1015 материали 160

1020 разходи за външни услуги 760

1062 разходи за застраховки 970

Разходи 1890

Всичко за дейността: 1890

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения24720

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения24720

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1800

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 1300

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение500

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели4800

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)2900

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1200

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели700

1000 Издръжка 61092

1011 храна 200
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1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 13000

1016 вода, горива и енергия 5000

1020 разходи за външни услуги 38062

1030 текущ ремонт 2500

1051 командировки в страната 100

1062 разходи за застраховки 1830

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

1900 Платени данъци, такси и административни санкции25100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1070

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции24030

Разходи 117512

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи2000

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи9528

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 9528

Всичко капиталови разходи 11528

Всичко за дейността: 129040

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

1000 Издръжка 1000

1015 материали 1000

Разходи 1000

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 0

5205 придобиване на стопански инвентар 0

Всичко капиталови разходи 0

Всичко за дейността: 1000

623 Чистота

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения51090

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения51090

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала21962

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 20902

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение910

0209 други плащания и възнаграждения 150

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели9900

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)5900

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1500

1000 Издръжка 38068

1013 постелен инвентар и облекло 1200

1015 материали 7068

1016 вода, горива и енергия 12900

1020 разходи за външни услуги 16700

1051 командировки в страната 200

1062 разходи за застраховки 0

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

1900 Платени данъци, такси и административни санкции870
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1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции840

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции30

Разходи 121890

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи2758

5205 придобиване на стопански инвентар 2758

Всичко капиталови разходи 2758

Всичко за дейността: 124648

629 Други дейности по опазване на околната среда

1000 Издръжка 0

1015 материали 0

Разходи 0

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи17486

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения0

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 17486

Всичко капиталови разходи 17486

Всичко за дейността: 17486

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 24720

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 24720

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3302

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2802

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 500

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4921

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2984

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1237

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700

1000 Издръжка 115723

1011 храна 200

1013 постелен инвентар и облекло 400

1015 материали 14260

1016 вода, горива и енергия 31550

1020 разходи за външни услуги 63913

1030 текущ ремонт 2500

1051 командировки в страната 100

1062 разходи за застраховки 2800

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

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 25100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1070

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 24030

Разходи 173766
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5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2000

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 20808

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 20808

Всичко капиталови разходи 22808

Всичко за групата: 196574

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 51090

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 51090

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 21962

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 20902

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 910

0209 други плащания и възнаграждения 150

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 9900

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5900

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1500

1000 Издръжка 39068

1013 постелен инвентар и облекло 1200

1015 материали 8068

1016 вода, горива и енергия 12900

1020 разходи за външни услуги 16700

1051 командировки в страната 200

1062 разходи за застраховки 0

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

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 870

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 840

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 30

Разходи 122890

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 20244

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0

5205 придобиване на стопански инвентар 2758

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 17486

Всичко капиталови разходи 20244

Всичко за групата: 143134

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІ. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 75810

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 75810

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 25264

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 23704

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1410
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0209 други плащания и възнаграждения 150

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 14821

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 8884

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 3737

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2200

1000 Издръжка 154791

1011 храна 200

1013 постелен инвентар и облекло 1600

1015 материали 22328

1016 вода, горива и енергия 44450

1020 разходи за външни услуги 80613

1030 текущ ремонт 2500

1051 командировки в страната 300

1062 разходи за застраховки 2800

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

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 25970

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1910

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 24060

Разходи 296656

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2000

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 41052

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0

5205 придобиване на стопански инвентар 2758

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 38294

Всичко капиталови разходи 43052

Всичко за функцията: 339708

VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности
Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

1000 Издръжка 493

1015 материали 493

Разходи 493

Всичко за дейността: 493

714 Спортни бази за спорт за всички

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 2600

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2600

1000 Издръжка 2250

1015 материали 1100

1016 вода, горива и енергия 1100

1020 разходи за външни услуги 0

1051 командировки в страната 50

Разходи 4850
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Всичко за дейността: 4850

Група В) Култура

738 Читалища

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 510

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 510

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели60

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)31

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 18

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели11

1000 Издръжка 4263

1015 материали 3893

1020 разходи за външни услуги 370

Разходи 4833

4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел117250

Всичко субсидии 117250

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи196072

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи1380

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения1380

Всичко капиталови разходи 197452

Всичко за дейността: 319535

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер

1000 Издръжка 1500

1015 материали 1200

1016 вода, горива и енергия 300

Разходи 1500

Всичко за дейността: 1500

741 Радиотранслационни възли

1000 Издръжка 600

1015 материали 100

1016 вода, горива и енергия 500

Разходи 600

Всичко за дейността: 600

745 Обредни домове и зали

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 498

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 498

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели59

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)31

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 18

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели10

1000 Издръжка 5018

1015 материали 3188

1016 вода, горива и енергия 1200

1020 разходи за външни услуги 600

1051 командировки в страната 30
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Разходи 5575

Всичко за дейността: 5575

759 Други дейности по културата

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения8085

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения8085

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 2445

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2120

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение225

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели1556

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)940

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 390

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели226

1000 Издръжка 38097

1013 постелен инвентар и облекло 200

1015 материали 1567

1016 вода, горива и енергия 1400

1020 разходи за външни услуги 33895

1051 командировки в страната 500

1052 краткосрочни командировки в чужбина 535

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

Разходи 50183

Всичко за дейността: 50183

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 2600

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2600

1000 Издръжка 2743

1015 материали 1593

1016 вода, горива и енергия 1100

1020 разходи за външни услуги 0

1051 командировки в страната 50

Разходи 5343

Всичко за групата: 5343

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 8085

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 8085

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3453

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 3128

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 225

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1675

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1002
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0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 426

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 247

1000 Издръжка 49478

1013 постелен инвентар и облекло 200

1015 материали 9948

1016 вода, горива и енергия 3400

1020 разходи за външни услуги 34865

1051 командировки в страната 530

1052 краткосрочни командировки в чужбина 535

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

Разходи 62691

4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 117250

Всичко субсидии 117250

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 196072

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 1380

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1380

Всичко капиталови разходи 197452

Всичко за групата: 377393

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 8085

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 8085

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 6053

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 5728

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 225

0209 други плащания и възнаграждения 100

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1675

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1002

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 426

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 247

1000 Издръжка 52221

1013 постелен инвентар и облекло 200

1015 материали 11541

1016 вода, горива и енергия 4500

1020 разходи за външни услуги 34865

1051 командировки в страната 580

1052 краткосрочни командировки в чужбина 535

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

Разходи 68034

4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 117250

Всичко субсидии 117250
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5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 196072

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 1380

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1380

Всичко капиталови разходи 197452

Всичко за функцията: 382736

VІІІ. Функция Икономически дейности и услуги
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 4700

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4700

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели35

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)20

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 10

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели5

1000 Издръжка 65246

1015 материали 50286

1016 вода, горива и енергия 4000

1020 разходи за външни услуги 8740

1030 текущ ремонт 0

1051 командировки в страната 0

1062 разходи за застраховки 2220

1900 Платени данъци, такси и административни санкции190

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции90

Разходи 70171

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности60

Всичко субсидии 60

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи3000

5201 придобиване на компютри и хардуер 0

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения3000

Всичко капиталови разходи 3000

Всичко за дейността: 73231

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

1000 Издръжка 84790

1015 материали 3000

1016 вода, горива и енергия 2000

1020 разходи за външни услуги 79790

Разходи 84790

Всичко за дейността: 84790

Група Д) Туризъм

865 Други дейности по туризма
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1000 Издръжка 4630

1015 материали 950

1016 вода, горива и енергия 600

1020 разходи за външни услуги 2450

1062 разходи за застраховки 630

Разходи 4630

Всичко за дейността: 4630

Група Е) Други дейности по икономиката

878 Приюти за безстопанствени животни

1000 Издръжка 1200

1020 разходи за външни услуги 1200

Разходи 1200

Всичко за дейността: 1200

898 Други дейности по икономиката

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения3240

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения3240

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели630

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)380

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 160

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели90

1000 Издръжка 1920

1020 разходи за външни услуги 1820

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)100

Разходи 5790

Всичко за дейността: 5790

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 4700

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4700

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 35

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 20

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 10

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 5

1000 Издръжка 65246

1015 материали 50286

1016 вода, горива и енергия 4000

1020 разходи за външни услуги 8740

1030 текущ ремонт 0

1051 командировки в страната 0

1062 разходи за застраховки 2220

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 190

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 90

Разходи 70171
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4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 60

Всичко субсидии 60

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 3000

5201 придобиване на компютри и хардуер 0

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3000

Всичко капиталови разходи 3000

Всичко за групата: 73231

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения

1000 Издръжка 84790

1015 материали 3000

1016 вода, горива и енергия 2000

1020 разходи за външни услуги 79790

Разходи 84790

Всичко за групата: 84790

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Туризъм

1000 Издръжка 4630

1015 материали 950

1016 вода, горива и енергия 600

1020 разходи за външни услуги 2450

1062 разходи за застраховки 630

Разходи 4630

Всичко за групата: 4630

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3240

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 3240

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 630

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 380

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 160

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 90

1000 Издръжка 3120

1020 разходи за външни услуги 3020

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 100

Разходи 6990

Всичко за групата: 6990

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІІ. Функция Икономически дейности и услуги 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3240
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0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 3240

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 4700

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4700

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 665

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 400

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 170

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 95

1000 Издръжка 157786

1015 материали 54236

1016 вода, горива и енергия 6600

1020 разходи за външни услуги 94000

1030 текущ ремонт 0

1051 командировки в страната 0

1062 разходи за застраховки 2850

1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 100

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 190

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 90

Разходи 166581

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 60

Всичко субсидии 60

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 3000

5201 придобиване на компютри и хардуер 0

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3000

Всичко капиталови разходи 3000

Всичко за функцията: 169641
Всичко разходи по бюджета: 3884646

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета: 3884646
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
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VІ. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІ. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 
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740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер
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