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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG05МOP001-2.003-0001-C01/01.12.2015 г.

„ПРИЕМИ МЕ 2015”

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 17538
Всичко трансфери: 17538

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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)(+)

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0 0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 0 17538

Разходи

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 532 Програми за временна заетост

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
1693

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 9963
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1607
Издръжка 10-00

Субсидии и други текущи трансфери и помощи за 

домакинства 42-00
4275

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 17538

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева



стр.2

Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

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

за европ.подпомаагне на най-нуждаещите се

лица в България

ПроектBG05FMOP001-3.002-0104-c01

" Осигуряване на топъл обяд"-2016

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 0 0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 14500 6267
Всичко трансфери: 14500 6267

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 0 6354
  получени заеми (+) 7000 6354
  погасени заеми (-) -7000
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: 0 6354

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: 14500 12621

Разходи 14500 12621

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 524 Домашен социален патронаж

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 14500 12621
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: 14500 12621

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева

Приложение 4
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

проект BG05M9OP001-2.004-0015-C01 

"Услуги за ранно детско развитие в община

Елена"

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 2
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 230000 78970
Всичко трансфери: 230000 78972

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -39919 13998
  получени заеми (+) 55000 13998
  погасени заеми (-) -94919
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: -39919 13998

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 6319 6319
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0 -34543
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 196400 64746

Разходи

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 589 Други дейности по социалното

осигуряване

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
19000 7091

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 115000 35545
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 25700 8451
Издръжка 10-00 36700 13659
Данъци, такси, мита 19-00

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: 196400 64746

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева

Приложение 4
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Патронажна грижа в общините Елена,

Златарица, Лясковец и Стражица" - Компонент 4,

Договор BG05M9OP001-2.103-0058-С01

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 0 0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 37796
Всичко трансфери: 37796 0

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -3000 34701
  получени заеми (+) 2911 34701
  погасени заеми (-) -5911
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: -3000 34701

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 89 89
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 34885 34790

Разходи 34885 34790

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 524 Домашен социален патронаж

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
1540 3070

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 18832 18673
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 4120 4381
Издръжка 10-00 10393 8666
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: 34885 34790

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Патронажна грижа в общините Елена,

Златарица, Лясковец и Стражица" - Компонент 3,

Договор BG05M9OP001-2.101 – 0105-C01

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 0 0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 20130 22139
Всичко трансфери: 20130 22139

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -19830 -19830
  получени заеми (+) 300
  погасени заеми (-) -20130 -19830
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: -19830 -19830

IІІ. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) 6354 6354
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0 0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 6654 8663

Разходи 6654 8663

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 524 Домашен социален патронаж

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 5581 5577
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1073 1076
Издръжка 10-00 2010
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: 6654 8663

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева

Приложение 4
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Патронажна грижа +" 

от 19.03.2021 г.

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 0 0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 37155
Всичко трансфери: 0 37155

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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)(+)

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 0 -12414
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 0 24741

Разходи 0 24741

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 524 Домашен социален патронаж

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
750

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 12525
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 2626
Издръжка 10-00 8840
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: 0 24741

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

проект "Осигуряване на заетост на хора с трайни

увреждания"

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 151
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 16673
Всичко трансфери: 0 16824

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -13735
  получени заеми (+)

  погасени заеми (-) -13735
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00

Всичко временни безлихвени заеми: 0 -13735

IІІ. 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: 0 3089

Разходи

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 589 Други дейности по социалното

осигуряване

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 2614
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 475
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

Всичко разходи: 0 3089

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

проект „Подкрепа на

работещи в системата на

здравеопазването в условия на заплаха

за общественото здраве от COVID-19”
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 7559
Всичко трансфери: 0 7559

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 1645
  получени заеми (+) 1645
  погасени заеми (-)

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

Всичко временни безлихвени заеми: 0 1645

IІІ. 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: 0 9204

Разходи

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и

грижи

Дейност 589 Други дейности по социалното

осигуряване

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00
7720

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1484
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

Всичко разходи: 0 9204

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева

Приложение 4
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Проект BG05M2PO001-3.005-0004 „Активно

приобщаване в системата на предучилищното и

училищно образование”
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 140256 56950
Всичко трансфери: 140256 56950

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 0
  получени заеми (+)

  погасени заеми (-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
13043 2972

Остатък от предходния период (88-03)(+) 13043 13043
Наличн.в края на периода(88-03)(-) -10071
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 153299 59922

Разходи

Функция ІІІ Образование

Дейност 311 Детски градини

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 97500 38992

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 3000 1322
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 22799 8715
Издръжка 10-00 18000 3340

19.ян 23
42-17 12000 7530

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: 153299 59922

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Проект„Подкрепа за успех"

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 33103
Всичко трансфери: 0 33103

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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 (-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
61208 11559

Остатък от предходния период (88-03)(+) 61208 61209
Наличн.в края на периода(88-03)(-) -49650
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 61208 44662

Разходи

Функция ІІІ Образование

Дейност 322 Общообразователни училища

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 49633 32884

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 64
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 11575 6974
Издръжка 10-00 4740
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: 61208 44662

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Проект„Образование за утрешния ден"

Приходи

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

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 3853
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 2365
Всичко трансфери: 3853 2365

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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 (-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
-3853 -1736

Остатък от предходния период (88-03)(+) 3853
Наличн.в края на периода(88-03)(-) -3853 -5589
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 0 629

Разходи

Функция ІІІ Образование

Дейност 322 Неспециализирани училища, без

професионални гимназии

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 510

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 119
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

Всичко разходи: 0 629

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева

Приложение 4
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование"

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 5100
Всичко трансфери: 0 5100

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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 (-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
0 -5100

Остатък от предходния период (88-03)(+)

Наличн.в края на периода(88-03)(-) -5100
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 0 0

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

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: 0 0

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева
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Наименование № на §§ план 2021 г. отчет към 

30.06.2021г.

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”

Проект „Равен достъп до училищното

образование в условия на криза"

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 4228
Всичко трансфери: 0 4228

II. временни безлихв.заеми

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

  получени заеми (+) 74-11

  погасени заеми (-) 74-12

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 (-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
0 -4228

Остатък от предходния период (88-03)(+)

Наличн.в края на периода(88-03)(-) -4228
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Всичко приходи: 0 0

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

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: 0 0

Приложение 4

Отчет на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2021 г. в лева


