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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 178824 156975

2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 0 2088

2405 приходи от наеми на имущество 4515 2256

2406 приходи от наеми на земя 174309 152631

3600 Други приходи 0 85

3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 -15

3619 други неданъчни приходи 0 100

3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 -5185

3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 0 -5185

4500 Помощи и дарения от страната 0 935

4501 текущи помощи и дарения от страната 0 935

Всичко неданъчни приходи 152810

Общо приходи (1+2) 0 152 810

III.Трансфери

6100 Трансфери между бюджети (нето) 1908008 1785770

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 2438 2438

6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 2020 2019

6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 1908008 1781313

6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 2321 2321

6401 получени трансфери (+) 2321 2321

Всичко трансфери 1788091

IV.Временни безлихвени заеми

7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 4372

Всичко временни безлихвени заеми 4372

Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 0 1 945 273

V.Операции с финансови активи и пасиви

8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 -4556

8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 0 -4556

9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 0 6881

9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 0 36723

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 -29842
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Стойностни показатели - Разход

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 1323176 1304759
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1323176 1304759
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 91840 76892
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4500 1992
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 39663 39114
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 47677 35786
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 305729 302600
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 154815 152996
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 50111 50083
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0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 65583 64750
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 35220 34771
1000 Издръжка 327039 179083
1011 храна 29000 20172
1012 медикаменти 384 116
1013 постелен инвентар и облекло 4800 3883
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 35729 34374
1015 материали 47976 19145
1016 вода, горива и енергия 90724 73833
1020 разходи за външни услуги 23118 20692
1030 текущ ремонт 6520 5400
1051 командировки в страната 4000 775
1062 разходи за застраховки 6500 687
1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 150 6
1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 78138 0
1900 Платени данъци, такси и административни санкции 7500 4577
1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3000 0
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 4500 4577
4000 Стипендии 21639 21610
Разходи 2076923 1889521

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 30000 0
5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 17724 17682
5201 придобиване на компютри и хардуер 12174 12174
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2200 2200
5205 придобиване на стопански инвентар 3350 3308
Всичко капиталови разходи 47724 17682
Всичко за дейността: 2124647 1907203

389 Други дейности по образованието 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 15958
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 15958
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 221
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 221
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 2938
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 1723
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 788
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 427
1000 Издръжка 11500 16534
1013 постелен инвентар и облекло 0 599
1015 материали 0 3036
1016 вода, горива и енергия 0 6643
1020 разходи за външни услуги 0 629
1062 разходи за застраховки 0 5627

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 0 625
1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 422

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 203

Разходи 11500 17159
Всичко за дейността: 11500 36276

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

532 Програми за временна заетост

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1696 1726
0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1696 1726
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 324 338
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 194 197
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 82 93
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 48 48

Разходи 2020 2064
Всичко за дейността: 2020 2064

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

713 Спорт за всички

1000 Издръжка 2055 2055

1015 материали 2055 2055

Разходи 2055 2055
Всичко за дейността: 2055 2055
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