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Наименование № на §§ Уточнен 

план 

2019г.

Отчет

 2019г.

Програма за развитие на селските райони

Проект № 04/223/00267 "Първоначално

залесяване на неземеделски земи"

Приходи

постъпили лихви по банкови сметки 24-08 0 0

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 20548
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 102741
Всичко трансфери: 123289 0

II. временни безлихв.заеми

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00

  получени заеми (+) 74-11 123289
  погасени заеми (-) 74-12 -123289
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 0 0
  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)(+) 0 0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0 0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 123289 0

Разходи

Функция VІІІ Икономически дейности и услуги

Дейност 827 Развитие на селските райони

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 123289
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: 123289 0

          Изготвил: Силвия Мирянова

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

2019 г.

Приложение 4
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Наименование № на §§ Уточнен 

план 

2018г.

Отчет

 2018г.

Програма за развитие на селските райони,

подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички

видове малка по мащаби инфраструктура"

Проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на

сградите на СУ "Иван Момчилов" - гр.Елена с

внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Приходи

постъпили лихви по банкови сметки 24-08 0 0

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 187319 187319
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 0 0
Всичко трансфери: 187319 187319

II. временни безлихв.заеми

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00

  получени заеми (+) 74-11 0 0
  погасени заеми (-) 74-12 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 0 0
  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)(+) 928110 928110
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) -2198 -2198
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 1113231 1113231

Разходи

Функция ІІІ Образование

Дейност 322 Неспециализирани училища, 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 осиг. вноски от работодатели 05-00

Издръжка 10-00 32719 32719
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
1080512 1080512

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 1113231 1113231

          Изготвил: Силвия Мирянова

Приложение 4

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

2019 г.


