
ПРОЕКТ:      Приложение 7А

Разчет на сметките от ЕС за  2020 г. от Разплащателна агенция

Програма за развитие на селските райони

Реконструкция на стоманобетонни стъпала 

към трибуна ,подмяна на седалки и нова 

настилка на футболно игрище на 

обект:Спортни площадки с игрище за мини 

футбол,волейбол и обслужмащи сгради УПИ 

V,кв.4 гр.Пирдоп
Приходи

1. Трансфери

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб. с/ки (+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. с/ки/ ф.( нето) 63-00 118 000

Всичко трансфери:

2.Временни безлихвени 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

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

Всичко временни безлихвени заеми:

3. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличн.в края на периода (9507до9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Разходи

Функция…………………….

Дейност…………………….

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 ( §51 до § 54)
51-54

118 000

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 118 000

Енерго ефективни мерки (ремонт на общинска 

образователна инфраструктура ДГ Пека и 

Карло Чоконяни в едно със сгради Невена 

Генчева и Снежанка)
Приходи 940 000 940 000

1. Трансфери

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб. с/ки (+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. с/ки/ ф.( нето) 63-00 940 000 940 000

Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от ЕС
Общински 

бюджет



Всичко трансфери:

2.Временни безлихвени 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

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

Всичко временни безлихвени заеми:

3. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличн.в края на периода (9507до9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Разходи

Функция…………………….

Дейност…………………….

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 ( §51 до § 54)
51-54

940 000 940 000

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 940 000 940 000

Рехабилитация на улична мрежа в Община 

Пирдоп
Приходи 1 700 000 1 700 000

1. Трансфери

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб. с/ки (+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. с/ки/ ф.( нето) 63-00 1 700 000 1 700 000

Всичко трансфери:

2.Временни безлихвени 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

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

Всичко временни безлихвени заеми:

3. Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)

Наличн.в края на периода (9507до9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00

Разходи

Функция…………………….

Дейност…………………….

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 ( §51 до § 54)
51-54

1 700 000 1 700 000

Капиталови трансфери 55-00

Всичко разходи: 1 700 000 1 700 000


