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Наименование № на §§ Уточнен план

2017г.

Отчет 

2017г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Приходи

I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 2437 2437
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 441612 441612
Всичко трансфери: 444049 444049

II. временни безлихв.заеми

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 38886 38886
  получени заеми (+)

  погасени заеми (-)

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: 38886 38886

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 28886 28886
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) -8050 -8050
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 503771 503771

Разходи

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
24426 24426

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 362221 362221
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 67565 67565
Издръжка 10-00 22941 22941
Данъци, такси и административни санкции 19-00 832 832
Стипендии 40-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства 42-00
25786 25786

Придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт (от §51 до § 54) 51-54

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 503771 503771

Отчет за приходите и разходите на сметките за средствата от ЕС в лева за 2017 г.
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Наименование № на §§ Уточнен план

2017г.

Отчет 

2017г.

ОП за храни и/или осн.мат.подпомагане от Фонда

за европ.подпомаагне на най-нуждаещите се

лица в България

Приходи

I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 9409 9409
Всичко трансфери: 9409 9409

II. временни безлихв.заеми

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -1484 -1484
  получени заеми (+)

  погасени заеми (-)

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: -1484 -1484

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 2093 2093
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) -36 -36
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 9982 9982

Разходи

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 9982 9982

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00

Издръжка 10-00

Данъци, такси и административни санкции 19-00

Стипендии 40-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства 42-00

Придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт (от §51 до § 54) 51-54

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 9982 9982

Отчет за приходите и разходите на сметките за средствата от ЕС в лева за 2017 г.
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Наименование № на §§ Уточнен план

2017г.

Отчет 

2017г.

ОП „Околна среда”

Приходи

I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 -146 -146
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00

Всичко трансфери: -146 -146

II. временни безлихв.заеми

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00

  получени заеми (+)

  погасени заеми (-)

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: 0 0

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 146 146
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)

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

Всичко приходи: 0 0

Разходи

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

Данъци, такси и административни санкции 19-00

Стипендии 40-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства 42-00

Придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт (от §51 до § 54) 51-54

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 0 0
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: 0 0

Отчет за приходите и разходите на сметките за средствата от ЕС в лева за 2017 г.
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Наименование № на §§ Уточнен план

2017г.

Отчет 

2017г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Приходи

I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 86073 86073
Всичко трансфери: 86073 86073

II. Временни безлихв.заеми

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00

  получени заеми (+)

  погасени заеми (-)

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: 0 0
ІІІ.Временно съхранени средства и средства на 

разпореждане 88-00 4230 4230

IV. 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 приходи: 90303 90303

Разходи

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 57505 57505

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 564 564
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 12841 12841
Издръжка 10-00 19393 19393
Данъци, такси и административни санкции 19-00

Стипендии 40-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства 42-00

Придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт (от §51 до § 54) 51-54

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 90303 90303

Отчет за приходите и разходите на сметките за средствата от ЕС в лева за 2017 г.


