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1322 Заппати 	и 	възнаграждения 	за 	персонапа , 	нает 	по 	трудови 	и 	служебни  
п  авоотношения  

01-00 

- заплати  и  възнаграждения  на  персонала  наетпо  трудови  правоотношения  01-01 236998 71098 59250 47400 59250 

- заплати  и  възнаграждения  на  персонала  нает  по  служебни  правоотношения  01-02 

Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонапа  02-00 

- за  нещатен  персонал  нает  no трудоеи  правоотношения  02-01 

- за  персонала  no извьн rрудови  правоотношения  02-02 

- изппатени  суми  от  СБКО , за  облекло  и  други  на  персонала , с  характер  на  
възнаг  аждение  

02-05  
11100 3330 2775 2220 2775 

- обезщетения  за  персонала , с  характер  на  еъзнаграждение  02-08 

- другиппащания  и  вьзнаграждения  02-09 

Задьлжителни  оси ryрителни  вноски  от  работодатели  05-00 

- оси ryрителни  вноски  от  работодатели  за  Държавното  обществено  оси ryряване  
00 

05-51 
27560 8268 6890 5512 6890 

- оси ryритепни  вноски  от  работодатепи  за  Учителския  пенсионен  фонд  (УчПФ ) 05-52 8778 2633 2195 1755 2195 

- здравноосигуритепни  вноски  от  работодатели  05-60 11580 3474 2895 2316 2895 

- вноски  за  допълнително  задължително  осигуряване  от  работодатели  05-80 6760 2028 1690 1352 1690 

- эадължителни  вноски  за  чуждестранни  пенсионни  фондове  и  схеми  за  сметка  на  
осигурителя  

05-90 

Издръжка  10-00 

- храна  10-11 12372 3712 3093 2474 3093 

- медикаменти  10-12 

- постелен  инвентар  и  облекло  10-13 1400 420 350 280 350 

- учебни  и  научно -изследователски  разходи  икниги  за  библиотеките  10-14 

- материали  10-15 5000 1500 1250 1000 1250 

- вода . горива  и  енергия  10-16 10000 3000 2500 2000 2500 

- разходи  за  външни  услуги  10-20 5000 1500 1250 1000 1250 

- текущ  ремонт  10-30 

- платени  данъци , мита  и  такси  (без  оси ryрителни  вноски  за  ДОО  и  НЗОК ) 10-40 

- командировки  в  страната  10-51 300 90 75 60 75 

- краткосрочни  командировки  в  чужбина  10-52 

- дългосрочни 	командировки 	в 	чужбина 	- 	използеа 	се 	от 	разпоредители 	с  
п  едставителства  в  ч  жбина  

10-53 

- разходи  за  застраховки  10-62 

- такса  ангажимент  по  заеми  10-63 

- други  финансови  услуги  10-69 

- други  разходи  за  СБКО  (тук  се  отчитат  разходите  за  СБКО , неотчетени  по  други  
позиции  на  ЕБК  

10-91 

- разкоди  за  глоби , неустойки , наказателни  пихви  и  съдебни  обезщетения  10-92 

- други  разходи , некпасифицирани  в  другите  параграфи  и  подпараграфи  10-98 

Стипендии  40-00 

ЕtСИЧКО  ЗА  ДЕЙНОСТ  99-99 336848 101053 84213 67369 84213 

336848 101053 84213 67369 84213 


