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                                                                                                                   Приложение     5 

Индикативен годишен разчет  за сметките за средствата от ЕС в лева 

Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински 
бюджет 

ОП „Региони в растеж”     

I.Приходи     

III. Трансфери     

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата 
от Европейския съюз (нето) 62-00 

 
603648 

  
603648 

Трансфери м/у сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)  63-00 

 
2898398 

 
2898398 

 

Всичко трансфери:  3502046 2898398 603648 

     

IV. временни безлихв.заеми      

Получени/предоставени  временни безлихвени 
заеми от/за ЦБ (нето) 74-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети 
(нето) 75-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 

 
-1742438 

 
-1742438 

 

Временни безлихвени заеми между сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето) 77-00 

   

Всичко временни безлихвени заеми:   -1742438 -1742438  

     

V. Бюджетно салдо- дефицит (-)  / излишък 
(+)=(I+III+IV-II) 

 -1834270 -1834270  

     

VI.Операции с финансови  активи и пасиви     

Събрани средства и извършени плащания за 
сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето 
§88-00(+/-) ;      (§§ 88-03 +/-) 

88-00    

 Депозити и средства по сметки     

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

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)      

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00 1834270 1834270  

Всичко финансиране на бюджетното салдо  1834270 1834270  

     

II.Разходи     

     

Функция I Общи държавни служби  19800 19800  

Дейност 122 Общинска администрация     

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 14285 14285  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 1200 1200  

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 4315 4315  

Издръжка 10-00    

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

Функция III Образование  332263 332263  

Дейност 311 Детски градини  316063 316063  

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00    

Издръжка 10-00 294943 294943  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 
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Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

21120 21120  

Капиталови трансфери 55-00    

     

Дейност 322 Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии  

16200 16200  

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 5000 5000  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1200 1200  

Издръжка 10-00 10000 10000  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

Функция V Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи  

793758 537361 256397 

Дейност 524 Домашен социален патронаж  586397 330000 256397 

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 10000 10000  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 2000 2000  

Издръжка 10-00 3000 3000  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

 
571397 

 
315000 

 
256397 

Капиталови трансфери 55-00    

     

Дейност 553 Приюти  207361 207361  

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 11800 11800  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 2832 2832  

Издръжка 10-00 2434 2434  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

190295 190295  

Капиталови трансфери 55-00    

     

Функция VI Жилищно строителство, 
благоустройство,комунално стопанство и 
опазване на околната среда  

 
2448057 

 
2100806 

 
347251 

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа  

2076222 1728971 347251 

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 16500 16500  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 4000 4000  

Издръжка 10-00 8500 8500  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

 
2047222 

 
1699971 

 
347251 

Капиталови трансфери 55-00    

     

Дейност 619 Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие  

 
371835 

 
371835 

 

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00    
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Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00    

Издръжка 10-00    

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

371835 371835  

Капиталови трансфери 55-00    

      

Всичко разходи:  3593878 2990230 603648 
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Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински 
бюджет 

ОП „НОИР”     

I.Приходи      

III.Трансфери     

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата 
от Европейския съюз (нето) 62-00 

   

Трансфери м/у сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)  63-00 

   

Всичко трансфери:     

     

IV. временни безлихв.заеми      

Получени/предоставени  временни безлихвени 
заеми от/за ЦБ (нето) 74-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети 
(нето) 75-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 

   

Временни безлихвени заеми между сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето) 77-00 

   

Всичко временни безлихвени заеми:      

     

V. Бюджетно салдо- дефицит (-)  / излишък 
(+)=(I+III+IV-II) 

 -61437 -61437  

     

VI.Операции с финансови  активи и пасиви     

Събрани средства и извършени плащания за 
сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето 
§88-00(+/-) ;      (§§ 88-03 +/-) 

88-00 61437 61437  

Депозити и средства по сметки      

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

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)      

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

Всичко финансиране на бюджетното салдо  61437 61437  

     

II.Разходи     

     

Функция III Образование  61437 61437  

Дейност 322 Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии 

 50993 50993  

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

38346 38346  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 8647 8647  

Издръжка 10-00 4000 4000  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

      

Дейност 326 Професионални гимназии и 
паралелки за професионална подготовка 

 10444 10444  

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

8114 8114  

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1830 1830  

Издръжка 10-00 500 500  

Стипендии 40-00    
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Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

     

 Всичко разходи:.......  61437 61437  
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Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински 
бюджет 

ОП „Развитие на човешките ресурси”     

I.Приходи      

III.Трансфери     

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата 
от Европейския съюз (нето) 62-00 

   

Трансфери м/у сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)  63-00 

   

Всичко трансфери:     

     

IV. временни безлихв.заеми      

Получени/предоставени  временни безлихвени 
заеми от/за ЦБ (нето) 74-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети 
(нето) 75-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 

62000  62000 

Временни безлихвени заеми между сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето) 77-00 

   

Всичко временни безлихвени заеми:   62000  62000 

     

V. Бюджетно салдо- дефицит (-)  / излишък 
(+)=(I+III+IV-II) 

 0  0 

     

VI.Операции с финансови  активи и пасиви     

Събрани средства и извършени плащания за 
сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето 
§88-00(+/-) ;      (§§ 88-03 +/-) 

88-00    

Депозити и средства по сметки      

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

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)      

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

Всичко финансиране на бюджетното салдо  0  0 

     

II.Разходи     

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

 62000  62000 

Дейност 532 Програми за временна заетост  52000  52000 

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

 
1000 

  
1000 

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 42400  42400 

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 8600  8600 

Издръжка 10-00    

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

      

     

Дейност 589 Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта  

 10000  10000 

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

 
500 

  
500 

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 6000  6000 

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1000  1000 
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Издръжка 10-00    

Стипендии 40-00    

Текущи трансфери обезщетения и помощи за 
домакинствата 42-00 

 
2500 

  
2500 

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

     

 Всичко разходи:.......  62000  62000 
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Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински 
бюджет 

ОП за храни  и/или основно материално 
подпомагане от Фонд за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица  

   

I.Приходи      

III.Трансфери     

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата 
от Европейския съюз (нето) 62-00 

   

Трансфери м/у сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)  63-00 

   

Всичко трансфери:     

     

IV. временни безлихв.заеми      

Получени/предоставени  временни безлихвени 
заеми от/за ЦБ (нето) 74-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети 
(нето) 75-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 

   

Временни безлихвени заеми между сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето) 77-00 

   

Всичко временни безлихвени заеми:      

     

V. Бюджетно салдо- дефицит (-)  / излишък 
(+)=(I+III+IV-II) 

 -8172 -8172  

     

VI.Операции с финансови  активи и пасиви     

Събрани средства и извършени плащания за 
сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето 
§88-00(+/-) ;      (§§ 88-03 +/-) 

88-00    

Депозити и средства по сметки      

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

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)      

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00 8172 8172  

Всичко финансиране на бюджетното салдо  8172 8172  

     

II.Разходи     

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

    

Дейност 589 Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта  

 8172 8172  

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

   

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00    

Издръжка 10-00 8172 8172  

Стипендии 40-00    

Текущи трансфери обезщетения и помощи за 
домакинствата 42-00 

   

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

     

 Всичко разходи:.......  8172 8172  
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Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински  
бюджет 

ДЕС Проект „Еразъм”,ТГС     

I.Приходи     

Други приходи 36-00 -52 -52  

Всичко приходи     

III. Трансфери  -52 -52  

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата 
от Европейския съюз (нето) 62-00 

19000  19000 

Трансфери м/у сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)  63-00 

   

Всичко трансфери:  19000  19000 

     

IV. временни безлихв.заеми      

Получени/предоставени  временни безлихвени 
заеми от/за ЦБ (нето) 74-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети 
(нето) 75-00 

   

Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 76-00 

   

Временни безлихвени заеми между сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето) 77-00 

   

Всичко временни безлихвени заеми:      

     

V. Бюджетно салдо- дефицит (-)  / излишък 
(+)=(I+III+IV-II)  

-105102 -105102 0 

     

VI.Операции с финансови  активи и пасиви     

Събрани средства и извършени плащания за 
сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето 
§88-00(+/-) ;      (§§ 88-03 +/-) 88-00 

105102 105102  

 Депозити и средства по сметки      

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

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)      

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

Всичко финансиране на бюджетното салдо  105102 105102 0 

     

II.Разходи     

Функция І Образование  105050 105050  

Дейност 388 Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи от чужбина 

 105050 105050  

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00    

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00    

Издръжка 10-00 105050 105050  

Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело  

19000  19000 

Дейност 758 Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи от чужбина  

19000  19000 

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 2000  2000 

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 500  500 

Издръжка 10-00 16500  16500 
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Стипендии 40-00    

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00 

   

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54) 51-54 

   

Капиталови трансфери 55-00    

     

     

     

Всичко разходи:   124050 105050 19000 

     

     

 

 


