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

Програма за развитие на селските райони
Приходи 10136770 10136770 0

І.Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 7978593 7978593
Всичко трансфери: 7978593 7978593
II. Веменни 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:
IІІ. Депозити и средства по сметки
Остатък от предходния период (9501до 
9506)(+) 95-01 2158177 2158177
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) 95-07
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00 2158177 2158177
Разходи 10136770 10136770 0
Функция " Икономически дейности и 
услуги"
Дейност - 827 "Развитие на селските 
райони"
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 (от §51 до § 54) 51-54

10136770 10136770

Капиталови трансфери 55-00
Всичко разходи: 10136770 10136770

Оперативна програма за развитие на сектор 
рибарство 
Приходи 923260 923260
І.Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето) 63-00 922917 922917
Всичко трансфери: 922917 922917
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II. Веменни безлихвени заеми

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):
  - получени заеми (+)
  - погасени заеми (-)
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове
Всичко временни безлихвени заеми:
IІІ. Депозити и средства по сметки 343 343
Остатък от предходния период (9501до 
9506)(+)

343 343

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)
Разходи 923260 923260
Функция  " Икономически дейности и 
услуги"
Дейност 826 "Рибарство"
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн.
Други възнаграждения и плащания за 
персонал
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Издръжка 20715 20715
Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел
Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от §51 до § 54)

902545 902545

Капиталови трансфери
Всичко разходи: 0
Всичко разходи за ПРСР и Сектор Рибарство 10136770 10136770 0


