ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОД.
НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПППО - ПЛОВДИВ

Утвърденият бюджет на Регионален център ПППО - Пловдив за
20161. е I 319 512 лв. В сравнение с бюджета за 2015г., който е в размер
на 1 079 776 лв.. бюджетът за 2016г. е увеличен с 239 736 лв. По бюджета
на центъра за 2016г. е преведена сумата от 8764лв. за компенсиране на
част от разходите за транспорт на педагогическия персонал. Месечната
сума за издръжка е 76787лв.
Бюджетът за 2016г разпределен по параграфи е:
§ 0 1 -0 0 - Заплати и възнаграждения на персонала
§ 02-00 - Други възнаграждения
§ 05-00 - Задължителни осиг. от работод.
§ 10-00 - Издръжка
§ 19-00 - Платени данъци и такси

Заложен лимит към 30.09.2016г
Усвоен лимит към 30.09.2016г

824000 лв.
215000 лв.
220000 лв.
60312 лв.
200 лв.

806923.00лв.
524294.75лв.

Направените разходи за трето тримесечие на 2016 год. са:
§ 01-00- Заплати на персонала
В т.ч.: ДТВ за 24 май
ДТВ за 15 септември
§ 0 2 -0 0 -Д р уги възн-я и плащания на персонала

534552.56 лв.
34873.00 лв.
10000.00 лв.
83230.05 лв.

В т.ч.:
§ 02-05 Изплатени су ми за СБКО
§ 02-05 - 11редставително облекло
§ 02-08- Обещетения за персонала чл.222 ал.З
§ 02-08- Обещетения за персонала чл.224 ал. 1

14572.25 лв.
35078.49 лв.
14634.00 лв.
9622.37 лв.

§ 02-09- Обешет. за временна неработоспособност
§ 05-00 - Задължителни осиг. от работодател
В т.ч.:
§ 05-51 - Осигурителни вноски от работод.ДОО
$ 05-52 УПФ
§ 05-60 - Здравно.осигур. вноски от работод.
§ 05-80 - Вноска за ДЗПО

§ 10-00 Издръжка
В т.ч.:
§10-14 Учебни разходи ЗУД

9322.94 лв.
124410.43 лв.
58858.25лв.
22817.28лв.
28915.90лв.
13819.00 лв.

25072.32 лв.
5 5 5 .0 0 :т.

§ 10-15 Материали

2 2 43.15 лв.

§ 10-16 Р/ди за горива.вода и енергия

2197.35 лв.

§10-20 Р/ди за външни услуги
В т.ч.:
Р/ди за транспорт
Р/ди за иош. и телеком.услуги
Р/ди за обучения и семинари
Други р/ди за външни услуги

18 258.00 лв.
12 228.58 лв.
1324.90 лв.
2480.00 лв.
2224.52 лв.

§10-30 Текущ ремонт

958.32 лв.

§ 10-51 Командировки

860.50 л ч.

§ 69-00 Трансфери за поети осиг.вноски и данъци
В т.ч.:
§ 69-01 трансф. за поети данъци в/у доходите на
физически лица
§ 69-05 трансф.за поети осиг.вноски за ДОО
§ 69-06 трансф.за поети вноски ЗОВ
§ 69-07 трансф. за поети вноски ДЗПО

242 967.98лв.

46540.73 лв.
124714.35 лв.
47036.06 лв.
24676.84 лв.

