
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Роман към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 846 875 608 621 608 621

1. Данъчни приходи 216 500 194 309 194 309

2. Други приходи 618 004 401 941 401 941

2.1 Приходи и доходи от собственост 140 319 100 244 100 244

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 140 319 100 244 100 244

2.2 Приходи от такси 427 908 252 507 252 507

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 22 000 11 443 11 443

2.4  Други неданъчни приходи 8 000 204 204

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 19 777 37 543 37 543

3. Помощи и  дарения от страната 12 371 12 371 12 371

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 9 160 934 6 578 306 4 965 611 1 426 665 186 030

1. Персонал 5 578 960 4 594 815 4 139 319 295 025 160 471

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 3 519 655 2 791 464 2 596 052 149 322 46 090

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 1 148 646 1 039 492 845 656 99 007 94 829

1.3. Осигурителни вноски 910 659 763 859 697 611 46 696 19 552

2. Издръжка 2 199 666 1 378 923 496 766 858 348 23 809

3. Лихви 2 000 138 138

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 83 560 51 359 48 059 3 300

в т. ч. стипендии 12 275 12 275 12 275

5.Субсидии 227 356 174 860 146 110 27 000 1 750

6. Придобиване на нeфинансови актииви 1 069 392 378 211 135 357 242 854

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 7 244 106 6 319 847 5 578 994 740 853

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 6 573 988 5 641 763 4 817 419 824 344

2. Други трансфери 670 118 678 084 761 575 -83 491

в т. ч. временни безлихвени заеми -17 606 -1 219 -16 387

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (1 069 953) 350 162 613 383 (77 191) (186 030)

VI. Финансиране 1 069 953 (350 162) (613 383) 263 221

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства -40 000 -40 000

            предоставени -40 000 -40 000

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране -17 035 21 260 29 895 -8 635

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -17 035 -17 035 -17 035

            друго финансиране 38 295 29 895 8 400

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 1 086 988 1 086 988 548 739 538 249

9 Наличности в края на периода -1 418 410 -1 192 017 -226 393

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

186 030 (186 030)

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел.222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост 

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 

2.4  Други неданъчни приходи 

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и  дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 
1. Персонал

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 1 000 1 000

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 

2. Други трансфери 1 000 1 000

в т. ч. временни безлихвени заеми 1 000 1 000

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 1 000 1 000

VI. Финансиране (1 000) (1 000)

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства

            предоставени 

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране 10 355 9 355 9 355

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 10 355 9 355 9 355

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 78 010 78 010 78 010

9 Наличности в края на периода -88 365 -88 365 -88 365

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Роман към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС - КСФ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост 

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 

2.4  Други неданъчни приходи 

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и  дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 354 065 246 216 65 031 181 185

1. Персонал 309 784 220 472 59 897 160 575

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 60 046 46 938 46 320 618

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 184 461 114 576 114 576

1.3. Осигурителни вноски 65 277 58 958 13 577 45 381

2. Издръжка 41 749 23 213 2 603 20 610

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 2 532 2 531 2 531

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 337 059 271 407 94 926 176 481

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 

2. Други трансфери 337 059 271 407 94 926 176 481

в т. ч. временни безлихвени заеми 16 606 1 219 15 387

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (17 006) 25 191 29 895 (4 704)

VI. Финансиране 17 006 (25 191) (29 895) 4 704

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства

            предоставени 

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране -29 895 -29 895

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране -29 895 -29 895

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 17 006 17 006 17 006

9 Наличности в края на периода -12 302 -12 302

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

Роман към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 42 СЕС - РА

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост 

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 

2.4  Други неданъчни приходи 

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и  дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 3 703 228 3 560 609 3 560 609

1. Персонал

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 39 012 39 012 39 012

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви 3 664 216 3 521 597 3 521 597

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 3 602 769 3 669 235 3 669 235

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 

2. Други трансфери 3 602 769 3 669 235 3 669 235

в т. ч. временни безлихвени заеми

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (100 459) 108 626 108 626

VI. Финансиране 100 459 (108 626) (108 626)

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства

            предоставени 

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране 

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 100 459 100 459 100 459

9 Наличности в края на периода -209 085 -209 085

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел.222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 96 СЕС - ДЕС

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост 

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 

2.4  Други неданъчни приходи 

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и  дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 
1. Персонал

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 

2. Други трансфери 

в т. ч. временни безлихвени заеми

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства

            предоставени 

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране 

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 

9 Наличности в края на периода 

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 30.11.2020 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 97 СЕС - ДМП

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 

дейности
местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост 

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

             приходи от наеми на имущество и земя 

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 

2.4  Други неданъчни приходи 

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и  дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 
1. Персонал

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви

7. Капиталови трансфери

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 

2. Други трансфери 

в т. ч. временни безлихвени заеми

         трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 

1. Външно финансиране

            получени външни заеми 

            погашения по външни заеми 

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 

            операции с др. ЦК и финансови активи 

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 

3. Възмездни средства

            предоставени 

            възстановени

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 

            предоставени заеми към крайни бенифициенти

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 

6. Друго вътрешно финансиране 

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 

9 Наличности в края на периода 

10. Преоценка на валутни наличности 

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

roman@roman.bg 09123/20-64; вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА

Годишен         

уточнен план                           

2020 г.

ОТЧЕТ               

2020 г.

(служебни телефони) 




