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К2 ПО Вид приход Стойност
ред

1. Приходи от бюджета
1 Остатък от щ~едходна година (31.12.20JJr.) IЗ#/~

2
l'~:Iучена субсидия от Държавен бюджет към
~.,.~:ifllrt /tP tl~tJ

.-__

3
Получена субсидия от Общински бюджет

r;';, 51l
към).!:.!!: !!('l1 Jdl .

4
Получена целева субсидия за капиталови

. разходи към ....................

5 Получена допълваща субсидия към ...............

б Други приходи OДHyf{l (Jif
I

Общо приходи от бюджета: -:ti/#/; ~
II.Собствени приходи

1 Членски внос /JJ -

2
Приходи от културно-просветна и
информационна дейност (парични награди) /Р.'# -

3 Дарения и завещания Vtf~
......-

о'

4 Наеми от движимо и недвижимо имущество
5 Приходи от рента 4t9tJ

--
I._._---!

6 ПРИХОДИ от стопанска дейност -{
7 Други приходи -

Общо собствени приходи:' 7ЕJз -
.&1.1

ВСИЧКО ПРИХОДЙ ;: JiJr!5/ rК.J- 7



J/i! по i i !
,

Стойност
.

Вид разходи • iред . - i ~

Разходи 11

1.
Заплати на персонала нает по трудови ~-i'J tfcJправо отношения

2.
Възнаграждения по извънтрудови -__
правоотношения 111 и,Д,! ~/J j; ,ff !!tll

3. Осиг. вноски от работодател за даа 6'rl~ -.....

4. Здравно-осиг. вноски от работодател ~4 -.-
5. Вноски за ДЗПО от работодател _,(-/ ...;..

6. Медикаменти
7. Постелен инвентар и облекло _.....

Книги за библиотеките /tff ~
8. ,it!_3 -~ .

9. Материали
10. Вода, горива и енергия ~U -::;..-

11. Разходи за външни услуги .srf.<tJ~ -_.
12. Текущ ремонт ~p7~y -
13. Платени 'данъци, мита и такси I/JIJ

"""

14. Командировки в страната v.гу -:;.

15. Командировки в чужбина
16. Разходи за застраховки --
17. Глоби, неустойки, нак. лихви, съдебни обезщ. -- ,., 1.1

18. Други разходи _gtI~1'
О

Капиталови разходи
1. Основен ремонт на ДМА
2. Придобиване на ДМА
3. Придобиване на НДА

Всичко капиталови разходи: J•

Всичко разходи: .ииУ. ~lf

Остатък: _.
.. I d'и.~J

Д '. J!l. k·/~/~? изготвил: ..(/.f?~~..dl~.r.:.~ата............................. .
ttt'a.. -<~JЗ /(f

. /име, фами~'" ~~ИС'llfj
секретео..W.-f.~~~~~~r/

/3У I НА1 /име ,;(....... .~g~~rПрецседетеп ........ (qJ ~~:....~~~'; i
/име, фаМ~1~ _: ОД~~lе 81 .

'.: ~ .: I

'1-t /"',
• 'С)(а' /..._ ___ "_:.
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