
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Роман към 28.2.2021 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 897 886 96 543 96 543

1. Данъчни приходи 226 500 27 433 27 433

2. Други приходи 669 787 67 511 67 511

2.1 Приходи и доходи от собственост 150 000 22 996 22 996

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 22 996 22 996

2.2 Приходи от такси 482 865 40 277 40 277

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 22 000 1 655 1 655

2.4  Други неданъчни приходи 8 000 711 711

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 6 922 1 872 1 872

3. Помощи и  дарения от страната 1 599 1 599 1 599

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 9 532 403 1 005 450 808 950 176 243 20 257

1. Персонал 5 834 078 719 656 667 636 34 616 17 404

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 4 025 474 364 536 340 653 18 351 5 532

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 825 583 253 689 232 743 11 203 9 743

1.3. Осигурителни вноски 983 021 101 431 94 240 5 062 2 129

2. Издръжка 2 350 419 263 048 118 568 141 627 2 853

3. Лихви 200

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 75 856 5 791 5 791

в т. ч. стипендии 11 310 1 786 1 786

5.Субсидии 254 951 16 955 16 955

6. Придобиване на нeфинансови актииви 959 793

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 7 412 683 1 865 312 1 309 958 555 354

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 7 311 152 1 645 135 1 158 285 486 850

2. Други трансфери 101 531 220 177 151 673 68 504

в т. ч. временни безлихвени заеми 2 491 2 491

         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) 956 405 501 008 475 654 (20 257)

VI. Финансиране 1 221 834 (956 405) (501 008) (455 397)

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 -3 537 -3 537

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране -35 315 -3 537 -3 537

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 -2 210 017 -1 384 880 -825 137

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 (+/-) 

20 257 (20 257)

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 28.2.2021 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 

            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 89 508 89 508

9 Наличности в края на периода -89 508 -89 508

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 28.2.2021 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 113 688 107 602 16 364 91 238

1. Персонал 98 479 47 676 11 650 36 026

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 36 538 14 703 9 485 5 218

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 38 608 21 309 21 309

1.3. Осигурителни вноски 23 333 11 664 2 165 9 499

2. Издръжка 14 417 4 644 3 922 722

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии 792 792 792

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови актииви 54 490 54 490

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 63 580 61 089 12 827 48 262

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

2. Други трансфери 63 580 61 089 12 827 48 262

в т. ч. временни безлихвени заеми -2 491 -2 491

         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 (50 108) (46 513) (3 537) (42 976)

VI. Финансиране 50 108 46 513 3 537 42 976

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 3 537 3 537

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 

            друго финансиране 35 315 3 537 3 537

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

8. Наличности в началото на периода 14 793 79 500 79 500

9 Наличности в края на периода -36 524 -36 524

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 28.2.2021 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 48 698

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 48 698

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 48 698 48 698 48 698

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

2. Други трансфери 48 698 48 698 48 698

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 48 698 48 698

VI. Финансиране (48 698) (48 698)

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 -256 804 -256 804

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 09123820-64; 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 28.2.2021 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 28.2.2021 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) 




