
    ПРОЕКТ: Приложение 7В

Разчет на сметките от ЕС за трансгранично сътрудничество 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество

“Промотиране на туристически атракции, чрез 

интерактивното експониране на културно-

историческото наследство на трансграничния 

регион”
Приходи 60 106 60 106

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 14 000 14 000

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) (+) 46 106 46 106

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

Капиталови трансфери 55-00 60 106 60 106

Всичко разходи: 60 106 60 106
“Съвместни инициативи за опазване 

на природните ресурси чрез 

подобряване качеството на въздуха, 

почвите и водите в трансграничния 

регион”
Приходи 650 000 650 000

1. Трансфери

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

Наименование № на §§ ОБЩО
в т.ч. от 

ЕС

Общинск

и бюджет



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

Трансфери м/у извънб. с/ки/ ф.( нето) 63-00 650 000 650 000

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

358 000 358 000

Капиталови трансфери 55-00 292 000 292 000

Всичко разходи: 650 000 650 000


