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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

 1. Имущественни и др. данъци

Всичко имуществени данъци

2. Неданъчни приходи

2400 Приходи и доходи от собственост 0 171432

2405 приходи от наеми на имущество 4323

2406 приходи от наеми на земя 167109

3600 Други приходи -68

3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -68

3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 -5971

3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 0 -5971

4500 Помощи и дарения от страната 1320

4501 текущи помощи и дарения от страната 1320

Всичко неданъчни приходи 166713

III.Трансфери

6100 Трансфери между бюджети (нето) 2352986

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 1118 1117

6105 Трансфери от МТСП по Програми за осигуряване на заетост 18152 18158

6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 2333711

6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -125

6202 предоставени трансфери (+/-) -125

6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 6168

6401 получени трансфери (+) 6168

Всичко трансфери 2359029

IV.Временни безлихвени заеми

7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 8706

Всичко временни безлихвени заеми 8706

Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 2 534 448

V.Операции с финансови активи и пасиви

8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 -16477

8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 0 -16477

9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 0 15693

9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 0 15693

9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 0

9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 0
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III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 1636576 1580631

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1636576 1580631

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 60271 59105

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 2420 2291

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 42999 42008
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 14852 14806

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 372173 364659

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 187117 182818

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 60577 60543

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 79942 78065
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 44537 43233

1000 Издръжка 512318 398305

1011 храна 32200 28820

1012 медикаменти 1463 1419

1013 постелен инвентар и облекло 4200 3562
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1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 24900 21559

1015 материали 61000 48221

1016 вода, горива и енергия 246300 224864

1020 разходи за външни услуги 65049 56329

1030 текущ ремонт 10700 10607

1051 командировки в страната 2320 2234

1062 разходи за застраховки 9920 687

1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 1000 3
1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 53266 0

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 7400 7075

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 200 0
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 7200 7075

4000 Стипендии 23837 23742

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 2100 2040

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2100 2040

Разходи 2614675 2435557

389 Други дейности по образованието 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 22461

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6600 22461

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 373

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 373

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 4383

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 2627

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 1112
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 644

1000 Издръжка 0 49138

1013 постелен инвентар и облекло 0 541

1015 материали 0 12123

1016 вода, горива и енергия 5000 21354

1020 разходи за външни услуги 0 5824

1051 командировки в страната 0 80

1062 разходи за застраховки 0 9215
1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 1

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 0 259

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 259

Разходи 0 76614

Всичко за дейността: 0 76614

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

532 Програми за временна заетост

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 15233 15331

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 15233 15331

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2919 2827

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1761 1659

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 733 739

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 425 429

Разходи 18152 18158
Всичко за дейността: 18152 18158

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

1000 Издръжка 3335 3335

1015 материали 3335 3335

Разходи 3335 3335
Всичко за дейността: 3335 3335
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