30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
ГР. СОФИЯ

Параграф
Наименование
1011 Храна - безплатни закуски 1-4 клас

2017 година
Сума с ДДС в лв.

1013 Постелен инвентар и облекло

Учебни и научно-изследователски
1014 разходи и книги

Общ терминологичен речник(CPV)
Хранителни продукти и напитки
- млечни
- плодове и зеленчуци
25848 - различни хранителни продукти
Облекло
- рабонти дрехи, спец.облекло и
3770 аксесоари
Печатни материали и свързани с тях
40000 продукти
Печатни материали и свързани с тях
продукти
- хартия, тонер, класьори, формуляри и
10000 др.
Компютърни и офис машини,
оборудване
и принадлежности
- обзавеждане - училищна
мебелировка/ чинове, столове,
20000 камери/
- почистващи и полиращи
5000 продукти/хигиенни материали/

1015 Материали

Строителни конструкции и материали,
помощни строителни материали
- подови покрития /балатум,
18000 ламиниран паркет/

Общо материали:
1016 Вода, горива, ел.енергия

Общо:
1020 Външни услуги

5000 - строителни материали /решетки/
- различни видове други строителни
материали /болтове, гайки,
3000 стъклопакети и др./
Хранителни продукти и напитки
2000 - напитки /минерална вода/
63000
Обществени услуги
- услуги, свързани с разпределение на
8000 вода
- услуги, свързани с пренос
42000 разпределение на ел. енергия
- услуги, свързани сотчитане на
показания на измервателни уреди
50000 /парно/
100000
Консултански услуги
0 - свързани с управлението и контрол
- юридически услуги, консултации и
2000 представляване

2000 - счетоводни услуги
Доставка на софтуерни и пакетни
системи
- софтуер и счетоводна
програма/раб.заплата, ADMIN и
3000 образователен софтуер/
Услуги, свързани с недвижими имоти
- ИТ услуги:консултации, Интернет и
17000 поддръжка
Услуги по ремонт и поддръжки
- ремонт и поддръжка на инсталации и
сгради/ремонт осветление, енергиен
18000 мениджмънт, ПИС, ДДД/
Услуги на пощата и
20000 далекосъобщенията
Образователни и учебнотренировъчни услуги
10000 - услуги по обучение

Общо:
1030 Текущ ремонт

1051 Командировки в страната
Общо:
ДМА /придобиване на комп.техника
5200 и стопански инвентар/

- услуги на здравеопазването/трудова
5000 медицина/
Транспортни услуги
20000 - услуги на туристически агенции
97000
Строителни и монтажни работи
- работи по изпълнение на покривни
покрития, боядисване и др. /ремонт
60000 покрив и класни стаи/
5000
389618

36000
425618

