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параграф име на параграф уточнен 
годишен план

тримесечен 
отчет

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1233850 432810
0102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 557742 186190
0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 40612 15641
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 1835 1835
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 15800 10422
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 63238 0
0209 други плащания и възнаграждения 3189 3189
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 262213 91524
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 106833 37598
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 64154 20777

2349466 799986

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 58752 29316
58752 29316

2408218 829302

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 119638 48239
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 37000 5866
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1450 901

Рекапитулация по функции ‐ Тримесечен отчет
Държавни Дейности

Приложение № 4

I. Функция Общи държавни служби
Разходи

I. Функция Общи държавни служби – Всичко:

Разходи – Всичко:
Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

Разходи
II. Функция Отбрана и сигурност
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0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1450 901
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 2450 0
0209 други плащания и възнаграждения 212 212
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 17725 5795
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 7433 2565
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 4336 892
1011 храна 1043 121
1013 постелен инвентар и облекло 21600 0
1015 материали 25180 996
1016 вода, горива и енергия 13000 147
1020 разходи за външни услуги 31401 7
1030 текущ ремонт 17000 0
1051 командировки в страната 4016 215
1062 разходи за застраховки 4000 0
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на 2146 0

309630 65956

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 120 120
120 120

5201 придобиване на компютри и хардуер 26000 0
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5000 0

31000 0
340750 66076

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 9132504 3609793
0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1000 574
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 36400 12685
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 296406 176352
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 33193 78378
0209 други плащания и възнаграждения 50203 30684
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1053946 426314
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 337713 132532
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 456843 184676

Капиталови разходи

Разходи – Всичко:
Субсидии

Субсидии – Всичко:

Капиталови разходи – Всичко:
II. Функция Отбрана и сигурност – Всичко:

III. Функция Образование
Разходи
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0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 256597 99668
1011 храна 518023 235056
1013 постелен инвентар и облекло 60550 20690
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 22374 27927
1015 материали 438259 74535
1016 вода, горива и енергия 548274 254570
1020 разходи за външни услуги 567535 310484
1030 текущ ремонт 700459 0
1051 командировки в страната 7204 4334
1062 разходи за застраховки 15793 6141
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на 36903 0
1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 187344 0
1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 -15015
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 44729 31180
1991 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0
4000 Стипендии 101090 47438

14903342 5748996

5201 придобиване на компютри и хардуер 12858 3257
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 107450 9329

120308 12586
15023650 5761582

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 645233 252076
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 8810 5052
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 7500 1945
0209 други плащания и възнаграждения 604 604
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 78658 28716
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 650 331

Капиталови разходи – Всичко:
III. Функция Образование – Всичко:

IV. Функция Здравеопазване
Разходи

Разходи – Всичко:
Капиталови разходи
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0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 650 331
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 30839 13618
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 17990 6754
1011 храна 50000 10509
1012 медикаменти 5100 2143
1013 постелен инвентар и облекло 8600 0
1015 материали 22763 2097
1016 вода, горива и енергия 60000 14860
1020 разходи за външни услуги 28240 2386
1030 текущ ремонт 63000 0
1051 командировки в страната 500 0
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на 10465 0
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 11131 1114

1050083 342205

5201 придобиване на компютри и хардуер 10000 0
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5500 0
5205 придобиване на стопански инвентар 14500 0

30000 0
1080083 342205

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1271018 529668
0102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 21459 21459
0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 693921 693921
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 101821 86090
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1972 1972
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 8120 603
0209 други плащания и възнаграждения 10397 5403
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 242689 156512
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 115002 65764
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 62578 30751
1011 храна 103474 30676
1012 медикаменти 18000 5122
1013 постелен инвентар и облекло 53105 19603

Разходи – Всичко:
Капиталови разходи

IV. Функция Здравеопазване – Всичко:

Разходи

Капиталови разходи – Всичко:

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
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1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 3000 0
1015 материали 192900 20009
1016 вода, горива и енергия 200788 63005
1020 разходи за външни услуги 158409 18768
1030 текущ ремонт 83190 36185
1051 командировки в страната 7500 326
1062 разходи за застраховки 3575 301
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на 27153 0
1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 2 2
1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2570 291
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 25135 17882
4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 52158 36938
4219 други текущи трансфери за домакинствата 8896 16794

3468832 1858045

5201 придобиване на компютри и хардуер 15500 0
5202 придобиване на сгради 7390 7256
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 14000 6096
5204 придобиване на транспортни средства 40000 0
5205 придобиване на стопански инвентар 8000 0

84890 13352
3553722 1871397

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 426650 211037
0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 19300 8888
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 10000 7062
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4401 4401
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 58206 27814
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 21870 11348

Разходи – Всичко:
Капиталови разходи

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Всичко:

Разходи

Капиталови разходи – Всичко:

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
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0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 21870 11348
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 12757 5431
1015 материали 32345 23419
1016 вода, горива и енергия 44880 18472
1020 разходи за външни услуги 13308 8308
1030 текущ ремонт 8940 3940
1051 командировки в страната 2500 1824
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на 6398 0
1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 220 220
1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0
1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1680 1680

663455 333844

4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 465486 235623
465486 235623

1128941 569467

1020 разходи за външни услуги 20507 0
20507 0
20507 0

Всичко: 23555871 9440029

VIII. Функция Икономически дейности и услуги
Разходи

Разходи – Всичко:
VIII. Функция Икономически дейности и услуги – Всичко:

Разходи – Всичко:
Субсидии

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – Всичко:
Субсидии – Всичко:
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