
2 3 4 5 6
01-00 - лв                            - лв                            - лв                            - лв                            
01-01 - лв                            
01-02 - лв                            
02-00 - лв                            - лв                            - лв                            - лв                            
02-01 - лв                            
02-02 - лв                            
02-05 - лв                            
02-08 - лв                            
02-09 - лв                            
05-51 - лв                            
05-52 - лв                            
05-60 - лв                            
05-80 - лв                            
10-00 687 659 лв                622 414 лв                45 130 лв                  20 115 лв                  
10-11 - лв                            
10-12 - лв                            
10-13 - лв                            
10-14 10 000 лв                  10 000 лв                  
10-15 124 565 лв                90 565 лв                  22 000 лв                  12 000 лв                  
10-16 157 800 лв                151 200 лв                4 100 лв                    2 500 лв                    

Осигурителни вноски от работодател за ДОО
Осиг. вноски от работодател за УПФ
Здравно-осигурителни вноски от работодат.
Вноски за допълнит.задължит. Осигуряване
Издръжка
 - Храна

 - Вода, горива и енергия

 - Медикаменти
 - Постелен инвентар и облекло

Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.
 -  запл. и възн. на перс. нает по труд.правоотн.

 - други плащания и възнаграждения

 - запл. и възн. на перс., нает по служ.правоотн.
Др.възнагр. и плащания за персонала
 - за нещатен п-л, по труд.правоотношения
 - за персонала, по извънтрудови правоотнош.
 - изпл. суми от СБКО на перс., с х-р на възнагр.
 - обезщетения на перс., с х-р на възнагр.

Приложение 11а
Функция "Общи държавни служби"

Наименование на параграфите §§

Общо 
за дейност

в т.ч.

1

 - Учеб. и научно-изсл. разх. и книги за  библиот.
 - Материали

Общинска администрация                                                    
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Кметство 
Свещари

Кметство 
Подайва

Община 
Исперих

10-20 291 590 лв                281 590 лв                6 000 лв                    4 000 лв                    
10-30 30 000 лв                  20 000 лв                  10 000 лв                  
10-51 10 000 лв                  9 100 лв                    600 лв                       300 лв                       
10-52 2 000 лв                    2 000 лв                    
10-62 15 000 лв                  15 000 лв                  
10-63 1 200 лв                    1 200 лв                    
10-91 28 704 лв                  24 959 лв                  2 430 лв                    1 315 лв                    
10-92 - лв                            
10-98 16 800 лв                  16 800 лв                  
19-00 127 280 лв                127 280 лв                - лв                            - лв                            
19-01 7 080 лв                    7 080 лв                    
19-81 120 200 лв                120 200 лв                
42-00 20 000 лв                  20 000 лв                  - лв                            - лв                            
42-14 20 000 лв                  20 000 лв                  
43-00 - лв                            - лв                            - лв                            - лв                            
43-01 - лв                            
43-02 - лв                            
43-09 - лв                            
46-00 22 830 лв                  22 830 лв                  
99-99 857 769 лв            792 524 лв            45 130 лв              20 115 лв              
(51-55) 115 334 лв                115 334 лв                
00-98 - лв                            
99-99 973 103 лв            907 858 лв            45 130 лв              20 115 лв              

0.0 бр. 0.0 бр. 0.0 бр. 0.0 бр.
0.0 бр. 0.0 бр. 0.0 бр. 0.0 бр.

Платени данъци, такси и адм. санкции

р р

 - Командировки в чужбина

 - Др. р-ди СБКО / отч.се р-ди СБКО без § 0205 /

 Обезщетения и помощи

 - Платени държавни данъци, такси, нак.лихви 

 - Др.р-ди, некласифиц.в др.парагр. и подпарагр.

 - Разходи за външни услуги
 - Текущ ремонт
 - Командировки в страната

 - Разходи за застраховки

Неразпределен резерв
Всичко:
Численост на персонала  2017 г.

 - Р-ди за договорни санкции и неуст.,съд.обез.

 - Такса ангажимент по заеми

Нещатна численост 

 - други субсидии и плащания

 - Платени общински данъци, такси, нак.лихви 

Р-ди за членски внос и участие в нетърг. орг.
Всичко кредити без резерв
Капиталови разходи

 - Др.помощи по решение на Общинския съвет
 Субсидии за нефинансови предприятия
 - за текуща дейност
 - субсидии за здр. дейност


