
Параграфи и подпараграфи по Единната бюджетна класификация
дейност 714- Спортни бази за спорт 

за всички
ОБЩО в лв.

1.ПРИХОДИ

§2404-Приходи от продажба на услуги/педагогически услуги/

§3619-Други неданъчни приходи/вторични суровини/

§3702-Внесен данък в/у приходите от продажба на услуги/със знак минус/

§4501- Текущи помощи и дарения от страната в лв.

§6101-Трансфери между бюджети/поручени средства от МОН/

§6109-Вътрешни трансфери в системата на първостепренния 

разпоредител/субсидии/ 2815 2815
§7600-Временни безлихвени  заеми между бюджет и сметки за средства от 

ЕС/ със знак минус/

§8803- Събрани средства  и изв.плащания от/за сметка от ЕС

§9502- Остатък в лв. по валутна сметка от предх.период

§9507- Наличност в лв. по сметки в края на периода/ със знак минус в отчета/

§9508- Наличност в лв. по  валутна сметка 

ОБЩО ПРИХОДИ:

2. РАЗХОДИ
дейност 714- Спортни бази за спорт 

за всички
ОБЩО в лв.

§0101- Заплати на персонала по трудови правоотношения

§0205- Изплатени суми от СБКО и представително облекло

§0208- Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

§0209- Други плащания  и възнаграждения

§0551- ДОО работодател

§0552- УЧПФонд работодател

§0560- ЗО-работодател

§0580- ДЗПО работодател

§1011- Храна/безплатни закуски / 56 56

§1013-Работно облекло

§1014-Уч. разходи и книги за библиотеката

§1015-Материали 2 259 2259

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2019 Г.- местни дейности



§1016- Вода, горива и енергия

§1020- Външни услуги 500 500

§1030- Тещущ ремонт

§1051- Командировки в страната

§1062- Разходи за застраховки

§1092.-Разходи за съдебни обезщетения и разноски

§1901-Платени държ.данъци, такси, лихви и други

§4000- Стипендии

§5203- Придобиване на ДМА 0

§5300- Придобиване на НДА

ОБЩО РАЗХОДИ: 2 815 2 815

Гл.счетоводител: Директор:

                               /Радка Станчева/ /Маруся Никова/



Параграфи и подпараграфи по Единната 

бюджетна класификация
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Държ. и 

общ. 
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дейности 
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Общообразов

ателни 
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дейност 389- 
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по образоването-
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Здравен 

кабинет в 

детски градини 

и училища

дейност 713- 

Спорт за 

всички

ОБЩО в лв.

1.ПРИХОДИ

§2404-Приходи от продажба на 

услуги/педагогически услуги/ 5553

§3619-Други неданъчни приходи/вторични 

суровини/ 197
§3702-Внесен данък в/у приходите от продажба 

на услуги/със знак минус/ -170
§4501- Текущи помощи и дарения от страната в 

лв.
§6101-Трансфери между бюджети/поручени 

средства от МОН/

§6109-Вътрешни трансфери в системата на 

първостепренния разпоредител/субсидии/ 1673715
§7600-Временни безлихвени  заеми между 

бюджет и сметки за средства от ЕС/ със знак 

минус/

§8803- Събрани средства  и изв.плащания 

от/за сметка от ЕС

§9502- Остатък в лв. по валутна сметка от 

предх.период

§9507- Наличност в лв. по сметки в края на 

периода/ със знак минус в отчета/ -273415

§9508- Наличност в лв. по  валутна сметка 

ОБЩО ПРИХОДИ: 1405880

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2019 Г.- държавни дейности



2. РАЗХОДИ

дейност 117- 

Държ. и 

общ. 

служби и 

дейности 

по 

дейност 318-

Подготвителн

а група в 

училище

дейност 322- 

Общообразов

ателни 

училища

дейност 338-

Ресурсно 

подпомагане

дейност 389- 

други дейности 

по образоването-

безплатни 

учебници 1-7 

клас и 

дейност 437- 

Здравен 

кабинет в 

детски градини 

и училища

дейност 713- 

Спорт за 

всички

ОБЩО в лв.

§0101- Заплати на персонала по трудови 

правоотношения 258 14 630 935 676 984 951 548

§0205- Изплатени суми от СБКО и 

представително облекло 1 118 53 572 54 690
§0208- Обезщетения на персонала с характер 

на възнаграждения 1 664 1 664

§0209- Други плащания  и възнаграждения 4 810 4 810

§0551- ДОО работодател 33 1 698 119 841 116 121 688

§0552- УЧПФонд работодател 642 35 999 42 36 683
§0560- ЗО-работодател 12 1 037 46 496 47 47 592
§0580- ДЗПО работодател 4 417 15 766 24 16211
§1011- Храна/безплатни закуски / 1 302 14 807 16109

§1013-Работно облекло 1 200 1200
§1014-Уч. разходи и книги за библиотеката 14 9 356 9370

§1015-Материали 575 3 230 3805

§1016- Вода, горива и енергия 4 243 54 764 59007
§1020- Външни услуги 3 232 19 765 527 23524

§1030- Тещущ ремонт 25 25

§1051- Командировки в страната

§1062- Разходи за застраховки 34 912 946
§1092.-Разходи за съдебни обезщетения и 

разноски

§1901-Платени държ.данъци, такси, лихви и 

други

§4000- Стипендии 51 960 51960

§5203- Придобиване на ДМА 2 233 2233

§5300- Придобиване на НДА

ОБЩО РАЗХОДИ: 307 28 942 1 372 076 1 213 527 1 403 065



3.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Брой деца 44 44

Брой ученици 0 1 182 1182

Щатни бройки пед.персонал 2 92 94

Щатни бройки непедаг.п-л 0 19 19

Гл.счетоводител: Директор:

                               /Радка Станчева/     /Маруся Никова/


