
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Роман към 30.4.2021 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 900 586 341 083 341 083

1. Данъчни приходи 226 500 143 721 143 721

2. Други приходи 669 787 193 063 193 063

2.1 Приходи и доходи от собственост 150 000 26 288 26 288

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 150 000 26 288 26 288

2.2 Приходи от такси 482 865 161 476 161 476

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 22 000 4 252 4 252

2.4  Други неданъчни приходи 8 000 -513 -513

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 6 922 1 560 1 560

3. Помощи и  дарения от страната 4 299 4 299 4 299

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 9 836 718 2 742 796 1 999 058 689 505 54 233

1. Персонал 6 059 500 1 817 867 1 669 054 100 175 48 638

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 4 021 039 993 278 923 657 52 052 17 569

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 1 011 567 537 616 480 391 32 648 24 577

1.3. Осигурителни вноски 1 026 894 286 973 265 006 15 475 6 492

2. Издръжка 2 416 493 818 371 264 616 548 160 5 595

3. Лихви 200

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 82 436 17 350 16 950 400

в т. ч. стипендии 11 310 4 996 4 996

5.Субсидии 256 190 68 438 48 438 20 000

6. Придобиване на нeфинансови актииви 964 793 20 770 20 770

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 57 106

III. Трансфери 7 714 298 3 136 108 2 686 754 449 354

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 7 329 671 2 745 035 2 256 985 488 050

2. Други трансфери 384 627 391 073 429 769 -38 696

в т. ч. временни безлихвени заеми -90 298 2 491 -92 789

         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 (1 221 834) 734 395 687 696 100 932 (54 233)

VI. Финансиране 1 221 834 (734 395) (687 696) (46 699)

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 -5 000 -5 000

            предоставени -10 000 -10 000

            възстановени 5 000 5 000

            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 -35 315 -8 700 -8 700

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране -35 315 -8 700 -8 700

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

8. Наличности в началото на периода 1 257 149 1 257 149 887 409 369 740

9 Наличности в края на периода -1 977 844 -1 566 405 -411 439

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 (+/-) 

54 233 (54 233)

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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Роман към 30.4.2021 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. 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 -6 059 -6 059 -6 059

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране -6 059 -6 059 -6 059

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

8. Наличности в началото на периода 89 508 89 508 89 508

9 Наличности в края на периода -83 449 -83 449 -83 449

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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 



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

Роман към 30.4.2021 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 789 415 314 112 41 132 272 980

1. Персонал 128 882 98 721 31 942 66 779

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 48 355 35 182 25 994 9 188

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 50 028 39 993 39 993

1.3. Осигурителни вноски 30 499 23 546 5 948 17 598

2. Издръжка 76 997 22 703 6 865 15 838

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 2 325 2 325 2 325

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви 581 211 190 363 190 363

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 674 600 249 203 32 432 216 771

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

2. Други трансфери 674 600 249 203 32 432 216 771

в т. ч. временни безлихвени заеми 90 298 -2 491 92 789

         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 (114 815) (64 909) (8 700) (56 209)

VI. Финансиране 114 815 64 909 8 700 56 209

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 35 315 8 700 8 700

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 35 315 8 700 8 700

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

8. Наличности в началото на периода 79 500 79 500 79 500

9 Наличности в края на периода -23 291 -23 291

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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 



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

Роман към 30.4.2021 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 551 830 258 946 258 946

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 31 332 31 330 31 330

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви 520 498 227 616 227 616

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 551 830 551 829 551 829

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

2. Други трансфери 551 830 551 829 551 829

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 292 883 292 883

VI. Финансиране (292 883) (292 883)

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 208 106 208 106

9 Наличности в края на периода -500 989 -500 989

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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 



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

Роман към 30.4.2021 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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 



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

Роман към 30.4.2021 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                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.

(служебни телефони) 




