
СУ "Св.Паисий Хилендарски"с.Микрево

          План 2021г. Дейност: 322 Дейност389 Дофинансиране

ПРИХОДИ  План План План   

§31-11Обща суб-я и др.трансфери за държ. дейности от ЦБ за общини 1432337 15000

§61-09 72341

РАЗХОДИ

§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов 

правоотношения 998,129

§01-01заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 998,129

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 84,000

§02-01 за нещатен  персонал нает по трудови правоотн-я 

§02-02  за персонала по извънтрудови правоотношения 10,000

§02-05 изплатени суми от СБКО за облекло , с характер на 

възнаграждение 36,000

§02-08   обезщетения  за персонала, с характер на възнаграждение 6,000

§02-09  други плащания и възнаграждения 32,000

§05-00    Задължителни осигурителни вноски от работодатели 241,000

§05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 120,000

§05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския 

пенсионен фонд (УПФ) 40,000

§05-60  здравно-осигурителни вноски  от работодатели 51,000

§05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 30,000

§10-00  Издръжка 101,575 15000 0 72,341

§10-11 Храна 22,000

§10-12 Медикаменти 1,000

§10-13 Постелен инвентар и облекло 6,000

§10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

§10-15 Материали 25,000 3000 0 28,341

§10-16  ел.енергия,вода,горива 20,000 22,000

§10-20 Разходи за външни услуги 15,000 4000 0 22,000

§10-30 Текущ ремонт 8,575 2000.00

§10-51 Командировки в страната 3,000

§10-52 Командировки в чужбина

§10-62 разходи за застраховки 1,000 6000.00

§ 10-69 други финансови услуги

§10-91  Други разходи за СБКО 

§10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 
§10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи

§19-81 Платени общински данъци и такси 2,500

§29-00 Други разходи за лихви

§29-91 Други  разходи за лихви към  местни лица

§40-00  Стипендии 5,133

§51-00  Основен ремонт на дълготрайни материални активи



§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

§52-01 придобиване на компютри и хардуер

§52-02 придобиване на сгради

§52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

§52-04 придобиване на транспортни средства

§52-05 придобиване на стопански инвентар

§52-06 изграждане на инфраструктурни обекти

§52-19придобиване на други ДМА

§53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

§53-01 придобиване на програмни продукти

§53-09 придобиване на други  нематериални дълготрайни активи
§88-03Средства на разпор.предостав.за извънбюдж. с/ки-остатък

§63-01Получ.трасфери между извъбюдж.с/ки -остатък
§93-39
ОБЩО РАЗХОДИ 1,432,337 15000 0 72,341


