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Обща Община: 6901

Име на параграф

Код на 

парагра

ф

Предварителен годишен 

план

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения0100 1 274 744

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения0101 1 225 560

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения0102 49 184

Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 281 265

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0201 95 600

за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 129 130

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение0205 6 635

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 44 000

други плащания и възнаграждения 0209 5 900

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 308 669

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)0551 177 766

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)0552 16 000

здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 79 960

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 34 943

Издръжка 1000 840 777

храна 1011 97 950

медикаменти 1012 4 840

постелен инвентар и облекло 1013 38 063

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 1014 1 500

материали 1015 125 419

вода, горива и енергия 1016 208 353

разходи за външни услуги 1020 304 136
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текущ ремонт 1030 11 700

командировки в страната 1051 16 450

краткосрочни командировки в чужбина 1052 1 000

разходи за застраховки 1062 14 060

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)1091 13 406

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1098 3 900

Платени данъци, такси и административни санкции 1900 37 110

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1901 2 670

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции1981 34 440

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 3 780

обезщетения и помощи по социалното подпомагане 4202 3 780

Всичко: 2 746 345

Всичко субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел4500 132 860

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности4600 3 890

Всичко: 136 750

Всичко капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 1 066 700

Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 16 260

придобиване на компютри и хардуер 5201 810

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 2 070

придобиване на стопански инвентар 5205 2 100

изграждане на инфраструктурни обекти 5206 11 280

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 5300 2 000

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 5301 2 000

Всичко: 1 084 960

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0098 74 308

Всичко: 74 308

Всичко: 4 042 363


