
БЮДЖЕТ 2020

ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество - Русе

Код на параграф Име на параграф Годишен план

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

 1. Имущественни и др. данъци

Всичко имуществени данъци

2. Неданъчни приходи

3600 Други приходи 70000

3619 други неданъчни приходи 70000

Всичко неданъчни пиходи 70000

Общо приходи (1+2) 70 000

III.Трансфери

Всичко трансфери

IV.Временни безлихвени заеми

Всичко временни безлихвени заеми

Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 70 000

V.Операции с финансови активи и пасиви

Всичко финансиране на дефицита 

Общо  приходи от  70 000

Код на параграф Име на параграф Годишен план

Стойностни показатели - Разход

III. Функция Образование

337 Център за подкрепа за личностно развитие

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 282390

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 282390

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 57400

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 45000

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 12400

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 69600

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 36400

0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 7900

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 16500

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 8800

1000 Издръжка 436092

1013 постелен инвентар и облекло 2700

     Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

 Начален План - Държавна дейност  -  2020 година 



1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 600

1015 материали 33225

1016 вода, горива и енергия 11900

1020 разходи за външни услуги 17000

1030 текущ ремонт 360967

1051 командировки в страната 8000

1062 разходи за застраховки 1200

1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 500

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 600

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 600

Разходи 846082

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 24500

5201 придобиване на компютри и хардуер 13000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 11500

Всичко капиталови разходи 24500

Всичко за дейността: 870582


