
ПГСС "Хан 
Аспарух"
Исперих

Община Исперих

2 3 4 5
01-00 459 386 лв                     459 386 лв           - лв                      
01-01 459 386 лв                     459 386 лв           
02-00 23 300 лв                       23 300 лв             - лв                      
02-01 - лв                                 
02-02 - лв                                 
02-05 20 800 лв                       20 800 лв             
02-08 2 500 лв                         2 500 лв               
02-09 - лв                                 
05-51 52 496 лв                       52 496 лв             
05-52 15 393 лв                       15 393 лв             
05-60 22 454 лв                       22 454 лв             
05-80 11 150 лв                       11 150 лв             
10-00 147 643 лв                     147 643 лв           - лв                      
10-11 - лв                                 - лв                       
10-12 - лв                                 
10-13 3 300 лв                         3 300 лв               
10-14 300 лв                            300 лв                  
10-15 9 443 лв                         9 443 лв               
10-16 46 678 лв                       46 678 лв             
10-20 81 645 лв                       81 645 лв             
10-30 2 277 лв                         2 277 лв               
10-51 500 лв                            500 лв                  
10-52 - лв                                 
10-62 3 500 лв                         3 500 лв               
10-69 - лв                                 
10-91 - лв                                 
10-92 - лв                                 
10-98 - лв                                 
19-00 - лв                                - лв                      - лв                      
19-01 - лв                                 
19-81 - лв                                 
40-00 23 969 лв                       23 969 лв             
99-99 755 791 лв                755 791 лв       - лв                   

(51-55) - лв                            
97-00 - лв                                - лв                      
99-99 755 791 лв                755 791 лв       - лв                   

Приложение 5д

Функция "Образование"

Наименование на параграфите §§

Професионални 
гимназии и паралелки 
за професионална 

подготовка
326

в т.ч

Стандарт
По стандарти и 

преходен 
остатък

 -  запл. и възн. на перс. нает по труд.правоотн.

По стандарти и 
преходен остатък

1
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.

 - Постелен инвентар и облекло
 - Учеб. и научно-изсл. разх. и книги за  библиот.

 - други плащания и възнаграждения
Осигурителни вноски от работодател за ДОО

Вноски за допълнит.задължит. Осигуряване
Издръжка
 - Храна
 - Медикаменти

 - изпл. суми от СБКО на перс., с х-р на възнагр.
 - обезщетения на перс., с х-р на възнагр.

Осиг. вноски от работодател за УПФ
Здравно-осигурителни вноски от работодат.

Др.възнагр. и плащания за персонала
 - за нещатен п-л, по труд.правоотношения
 - за персонала, по извънтрудови правоотнош.

 - Платени общински данъци, такси, нак.лихви 
Стипендии

 - Командировки в страната
 - Командировки в чужбина
 - Разходи за застраховки
 - Други финансови услуги
 - Др. р-ди СБКО / отч.се р-ди СБКО без § 0205 /
 - Р-ди за договорни санкции и неуст.,съд.обез.
 - Др.р-ди, некласифиц.в др.парагр. и подпарагр.
Платени данъци, такси и адм. санкции
 - Платени държавни данъци, такси, нак.лихви 

 - Материали
 - Вода, горива и енергия
 - Разходи за външни услуги
 - Текущ ремонт

Всичко кредити без резерв
Капиталови разходи
Неразпределен резерв
Всичко:


