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        ОТЧЕТ ДО 31,03,2020 ГОДИНА НА ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ ВИДИН

24-00 Приходи и доходи от собственост 554

24-05 приходи от наеми на имущество 554

36-00 Други приходи 322

36-19 други  неданъчни приходи 322

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -50

37-02
внесен данък върху приходите от стопанска дейност  на 

бюджетните предприятия (-)
-50

ВСИЧКО 99-99
I. В С И Ч К О   П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д 

А Р Е Н И Я
826

61-00 595379

61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 1123

61-09
вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител (+/-)
594256

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 595379

88-00 -7921

88-03
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз 
-7921

95-00 -46941

95-02
остатък  в левова равностойност по валутни сметки от 

предходния период  (+)
47658

95-07 наличност  в левове по сметки в края на периода  (-) -54686

95-08
наличност  в левова равностойност по валутни сметки 

в края на периода  (-)
-39737

95-11 наличност  в касата в левове в края на периода  (-) -176

ВСИЧКО -54862

01-00 191054

01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения
191054

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 20084

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1225

02-05
изплатени суми от СБКО за облекло и други  на 

персонала, с характер на възнаграждение
18859

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 58648

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 34278

05-52

осигурителни вноски от работодатели за Учителския 

пенсионен фонд (УчПФ) 5399

05-60 здравно-осигурителни вноски  от работодатели 12650

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване 

от работодатели 6321

10-00 Издръжка 161539

10-11 Храна 23

10-13 Постелен инвентар и облекло 2960

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

библиотеките

10-15 материали 141248

10-16 вода, горива и енергия 5337

10-20 разходи за външни услуги 9964

10-51 командировки в страната 2007

40-00 4137

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 105881

52-01 придобиване на компютри и хардуер 71679

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения
17474

52-05 придобиване на стопански инвентар 16728

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 541343

Трансфери между бюджети (нето)

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове 

Депозити и средства по сметки - нето  (+/-)   

99-99

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения

Стипендии
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