
Наименование § ОБЩО в т.ч. от Общински 

ЕС бюджет

ОП "Подобряване на предучилищното възпитание"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 70000 70000

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -46056 -46056

Всичко временни безлихвени заеми:

III. Финансиране

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 3329 3329

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00
Всичко приходи ОП "Подобряване на предучилищното

 възпитание" 27273 27273

Разходи

Функция "Образование"

Дейност 2311 "Детски градини"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 280 280

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 4600 4600

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 754 754

Издръжка 10-00 21639 21369

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 

(от §51 до §54) 51-54

Всичко разходи ОП "Подобряване на предучилищното

 възпитание" 27273 27273

ОП "Ученически практики" ПГИ "Рачо Стоянов"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00

Всичко временни безлихвени заеми:

III. Финасирания §8800 15 15

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00
Всичко приходи ОП "Ученически практики" 

ПГИ "Рачо Стоянов" 15 15

Разходи

Функция "Образование"

Дейност 1326 "Професионални гимназии"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 3 3

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 2 2

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 10 10

Издръжка 10-00
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 

(от §51 до §54) 51-54

Всичко разходи ОП „Ученически практики" ПГИ "Рачо Стоянов" 15 15

ОП "Приеми ме 2015"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Приложение № 7

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ЛВ.



Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 22821 22821

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Приеми ме 2015" 22821 22821

Разходи

Функция "Социални дейности"

Дейност 3532 "Програми за временна заетост"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 15425 15425

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 1530 1530

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00 5866 5866
Всичко разходи ОП "Приеми ме 2015" 22821 22821

ОП "Център за интегрирани услуги"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 5000 5000

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -5000 -5000

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Център за ингерирани услуги" 0 0

Разходи

Функция "Социални дейности"

Дейност 2550 "Центрове за интегрирани услуги"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Всичко разходи ОП "Център за интегрирани услуги" 0 0

ОП "Топъл обяд"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 15000 15000

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00

Всичко временни безлихвени заеми:



ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 19761 19761

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Топъл обяд" 34761 34761

Разходи

Функция "Социални дейности"

Дейност 2589 "Други служби и дейности по социалното

подпомагане"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00 34761 34761

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Всичко разходи ОП "Топъл обяд" 34761 34761

ОП "Зелено Дряново"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 32000 32000

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -32000 -32000

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 26519 26519

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Зелено Дряново" 26519 26519

Разходи

Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"

Дейност 2622 "Озеленяване"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 17548 17548

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 3482 3482

Издръжка 10-00 5489 5489

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Всичко разходи ОП "Зелено Дряново" 26519 26519

ОП по НФ "Развитие на човешките ресурси"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 144821 144821

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -83056 -83056

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00 15 15

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 49609 49609

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП към НФ "Развитие на човешките 

ресурси" 111389 11389

Разходи



ОП по НФ "Развитие на човешките ресурси"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 283 283

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 37575 37575

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 5776 5776

Издръжка 10-00 61889 61889

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00 5866 5866

Всичко разходи ОП по НФ "Развитие на човешките ресурси" 11389 11389

ОП "07/07/2/00880" ДФЗ РА код 42

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 9900 9900

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -9900 -9900

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "07/07/2/00880" 0 0

Разходи

Функция "Образование"

Дейност 2322 "Неспециализирани училищат без 

професионални гимназии"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Всичко разходи ОП "07/07/2/00880" 0 0

ОП "Ремонт и рехабилитация на улици"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 1124287 1124287

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Ремонт и рехабилитация на улици" 1124287 1124287

Разходи

Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"

Дейност 2606 "Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа"

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Капиталови разходи 51-00 1124287 1124287

Всичко разходи ОП "Ремонт и и рехабилитация на улици" 1124287 1124287



ОП "Ремонт и рехабилитация на пътища"

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 3483608 3483608

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП "Ремонт и изграждане на пътища" 3483608 3483608

Разходи

Функция "Икономически дейности и услуги"

Дейност 2832  "Служби и дейности по ремнот и изграждане

на пътища""

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Капиталови разходи 51-00 3483608 3483608

Всичко разходи ОП "Ремонт и рехабилитация на пътища" 3483608 3483608

ОП по ДФЗ РА код 42

Приходи

І. Трансфери

Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-) 62-00

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) 63-00 9900 9900

Всичко трансфери:

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) 74-00

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС 76-00 -9900 -9900

Всичко временни безлихвени заеми:

ІІІ.Финансирания

Средства на разпореждане 88-00

ІV. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+) 4607895 4607895

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи ОП към ДФЗ РА код 42 4607895 4607895

Разходи

ОП към ДФЗ РА код 42

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. 01-00

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00

Издръжка 10-00

Обезщетения и помощи по социално подпомагане 42-00

Капиталови разходи 51-00 4607895 4607895

Всичко разходи ОП къд ДФЗ РА код 42 4607895 4607895


