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подЁлЁнив цплР цутнт

чЁт

ЁниЁ нА Б00д[БтА
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Ё_ осъщЁстввн огРАничЁн одит съглАсно :

чл. 44, ал.2 от 3акона за сметната палата
отчЁтът подлЁжи нА одит и 3АвЁРкА кАто ЁлЁмвнт
нА годишния ФинАнсов отчЁт з^ 2о\7 годинА
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заверка и печат
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о4/0\/!в стр. ш 2
оБщинА РусБ подЁлЁниЁ цплР цутнт мЁРопРиятиЁ

стойностни покАзАтЁли - пРиходи - тРимЁсЁчБн отчЁт дъРжАвни

име на показател тшифърт уточнЁн год.плАн]тРим.отчЁт тотчЁт-пл^нт % отношЁниЁт

дРуги пРиходи 3600 0 67792 67792 0.00
_дРуги нЁдАнъчни пРиходи 3619 о 67792 67792 0.00
всичко нБдАнъчни пРиходи: 0 67792 67792

1]]. тРАнсФвРи
тРАнсФвРи м/у БюджБти(нЁ 6100 о 252164 252\64 0.00
-вътР.тРАнсФ. в сист. нА п
ъРвост. РАзп. (+/-) 6109 о 252364 252|64 0.00

всичко тРАнсФЁРи: 0 252\64 252|64

1у.вРЁмБнни БЁзлихввни зАЁми
вс. пРих. : (т+тт+ттт+ту) 0 319956 319956

у. опЁРАции с Фин.Активи и п^сиви
дЁпо3ити и сРЁдствА по с
гтки (нвто) (+/-) 9500 0 -50507 -50507 0.00
-остАтък в лв.по смвтки
от пРЁдход.пввиод (+) 9501 0 -50507 -50507 0.00

вс.финАнсиРАнЁ нА дЁфицитА 0 -50507 -50507

вс. пРиходи(т+тт+ттт+у) : 0 269449 269449

оБщо дъРж.пРиходи: 0 269449 269449



о4/от/\8 стр. ш 3

оБщинА РусБ подЁлЁнив цплР цутнт мЁРопРиятиЁ

стойностни покАзАтЁли - РА3ходи _ отчЁт дъРжАвни дЁйности

име на параграф тп_ф ] ут.годишЁн плАн т отчвт |отчвт-плдн| % отношЁниЁт

функция: 3

ттт. оБРАзовАниЁ
групд: 0
оБРАзовАниЁ

дБйност: 337
цЁнтъР зА подкРЁпА 3А
личностно РАзвитиЁ

зАпл.3А пЁРс. 'нАвт по тР.
и сл.пРАвоотношЁния ]-00 о |2в477 128477 0.00
_зАпл.нА пЁРсонАлА по тР.
пРАвоотношЁния 101 о \28477 \28477 0.00
дР. възнАгРАждЁния и плАщА
ния з^ пБРсонАлА 200 0 35594 35594 0.00
-3А пгРсонАл и3вънтРудови
пРАвоотношЁния 2о2 0 30020 30020 0.00
-изплАтвни суми от сБко'
зА оБлвкло и дРуги нА пЁ 205 0 5289 5289 0.00
-дРуги плАщАния и въ3нАг
РАждЁния 209 0 285 2в5 0.00
зАдължитЁ лни осигуРитЁлни
вноски от РАБотодАтЁли 500 0 31332 31332 0.00
-осигуРитЁлни вноски от
РАБотодАтЁли 3А дъРжАвно 551 0 15871 ]5в7\ 0.00
- осигуРитвлни вноски от
РАБотодАтЁли зА учитЁлс 552 0 4356 4356 0.00
_ здРАвно-осигуРитЁлни в
носки от РАБотодАтЁли 560 о 7407 74о7 0.00
- вноски зА допълнитЁлно
зАдължитЁлно осигуРявАнЁ 5в0 0 3698 3698 0.00
издРъжкА 1000 0 45560 45560 0.00
*постЁлЁн инвЁнтАР и оБлБ
кло 1013 0 460 460 0.00
-учЁБни и нАучно-изслвд.
РАзходи и книги зА БиБл ' 10|4 0 145 145 0.00
-мАтЁРиАли 1015 о 2з2о4 2з204 0.00
_водА,гоРивА и ЁнЁРгия 1016 0 7в6в 786в 0.00
_РА3ходи 3А външни услуг
и \020 0 10618 10618 0.00
-твкущ Р[монт 1030 о 72т 721 0.00
-комАндиРовки в стРАнАтА 1051- 0 219в 2|9в 0.00
-РАзходи 3А 3АстРАховки ]о62 0 346 346 0.00
плАтЁни дАнъци'тАкси
и Админ.сАнкции 1900 0 2393 2з9з 0.00
-плАтЁни оБщин' дАнъци' тА
нАк.лихви,Админ.сАнкции 1981 0 2393 2з9з 0.00



о4/о1/!8 стр' ш 4
оБщинА РусБ подЁлЁниБ цплР цутнт мЁРопРиятиБ

стойностни покА3АтЁли - РА3ходи - отчЁт дъРжАвни двйности

име на параграф тп-ф т ут.годишЁн плАн т отчвт |отчЁт-плАн| % отношЁниЁт

Разходи: 0 24зз56 24зз56

пРидоБивАнЁ нА дмА 5200 0 2\4\з 2\4|з 0.00
-компютРи и хАРдуЁР 5201 0 13312 !зз!2 0.00
-дР.оБоРудвАнЁ' мАшини и
съоРъжЁния 52оз 0 4450 445о 0.00
-стопАнски инввнтАр 5205 0 3651 3651 0.00
пРидоБивАнЁ нА ндА 5300 0 4680 4680 0.00
-пРидоБ. и лицЁнзи
нА пРогРАм.пРодукти 5301 0 46в0 4680 0.00

всичко кап.р-ди: 0 26093 2609з

всичко за дейност: о 269449 269449



оБщинА РусЁ

нАтуРАлни покА3АтЁли -

подвлвниБ

РАзходи - отчЁт

о4/о\/|8 стр. ш

цплР цутнт

дъРжАвни двйности

мБРопРиятив

име на показател тшифър | угочнвн плАн т отчЁт

оункция: 3

111. оБРА3овАниЁ

Атни БРоики
т.ч. по тРудови пРАво отношЁния

оункция: 3

т1т. оБРА3овАниЁ

щАтни БРойки
в т.ч. по тРудови пРАво отношБния

групд: 0 двйност:
цЁнтъР 3А
личностно

зз7
подкРЁпА
РАзвитиЁ

15.00
15.00

зА

щ
в

100
111

100
111

0.00
0.00

РБкАпитулАция 3А

0.00
0.00

Функция

15.00
15 .00

всич ко

щАтни БР

за 6юджета:

ойки 100
5100

0.00
0.00

15 .00
0.00
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28/!?/|7 стр' !,{ 1

подш']ЁниЁ цплР цутнт |.!ЁРопРиятив

нАличности нА БюдхЁтни и извънБюдхвтни сРцствА воБслухвАщи БАнки - контРол
към 31.12.2о17 год. (в лева)

ш

РБд нАймвновАни Ё

въввдЁно от 6оз и и6сф т въвЁдвно от нАл.в БАнки

т нА п€РиодА т нА пЁРиодА т нА п[РиодА

РАзликА1

в нАчАлото т в кРАя нА 1

нА пвРиодА 1 нА пЁРио,!.А!1 т нА пЁРиодА 1

]- пРиходи и дР.постъплвния ?зо4 9501 ! эзот

нА мЁстнитЁ БюджЁти

2 тгкущА БюдхвтнА смЁткА 1816 9502 0 9508

лЁв. -РАвност. -вАлутА

3 тЁкущи извънБюдх.с-ки 7444 9501 0 9507

нА оБцинАтА в лЁвА

4 текушА извънБюдх. с_кА 1864 9502 0 95о8

лвв'_РАвност'_вАлутА

5 двпоз.с_ки нА Бюдх.пРвдпР 1615 950з 0 9509

-лЁвА (от с_кА 7304)

6 двпоз.с-ки нА Бюдж.пРЁдпР 1615 950з 0 9509

_ лЁвА (от с-к^ 7444)

}|Аличност по с/кА 1615 о

7 дЁпоз.с_ки нА Бюдх.пРЁдпР 1625 9504 0 9510
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