
Местни Дейности Община: Девин

Име на параграф Код на 
параграф

Предварителни  
разчети за 2023 г.

Издръжка 1000 626775
постелен инвентар и облекло 1013 16700
материали 1015 82200
вода, горива и енергия 1016 156000
разходи за външни услуги 1020 229997
текущ ремонт 1030 102400
командировки в страната 1051 2000
разходи за застраховки 1062 14000
такса ангажимент по заеми 1063 5600
други финансови услуги 1069 700
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 1092 5000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1098 12178
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 55000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 15000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 1981 40000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 5000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 4214 5000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 4600 14000
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 43880
придобиване на компютри и хардуер 5201 7980
придобиване на транспортни средства 5204 35900

744655

Приложение №2.2

I. Функция Общи държавни служби
Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗЧЕТИ - 2023 г.
РАЗХОДИ

Всичко - 122 Общинска администрация:



Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 0100 44500

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 44500
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 150700
за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 150400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 35710
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 21600
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 8910
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 5200
Издръжка 1000 23537
материали 1015 6619
вода, горива и енергия 1016 2099
разходи за външни услуги 1020 7230
командировки в страната 1051 1500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1098 6089
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 21338
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 4214 16700
други текущи трансфери за домакинствата 4219 4638
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 4600 510
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 5000
придобиване на компютри и хардуер 5201 5000

281295
1025950

Издръжка 1000 10000
разходи за външни услуги 1020 10000

10000

Издръжка 1000 16000

123 Общински съвети 

Всичко - 123 Общински съвети :
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:

II. Функция Отбрана и сигурност
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии

Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии



разходи за външни услуги 1020 15024
текущ ремонт 1030 976

16000
26000

Издръжка 1000 37129
храна 1011 8000
текущ ремонт 1030 29129
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 21752

58881

Издръжка 1000 8700
материали 1015 300
вода, горива и енергия 1016 8000
разходи за външни услуги 1020 200
командировки в страната 1051 200

8700

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 0100 6190

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 6190
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 700
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 0205 700

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 1460
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 720
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0552 270
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 300
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 170
Издръжка 1000 5108
материали 1015 1500
вода, горива и енергия 1016 3108
разходи за външни услуги 1020 500

Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:

III. Функция Образование

311 Детски градини

Всичко - 311 Детски градини:
332 Общежития

Всичко - 332 Общежития:
337 Център за подкрепа за личностно развитие



13458
81039

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 11063
11063
11063

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 4500 9500
9500
9500

Издръжка 1000 1000
разходи за застраховки 1062 1000

1000

Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 5600
за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 5600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 670
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 350
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 120
Издръжка 1000 12300
вода, горива и енергия 1016 2400
разходи за външни услуги 1020 9900

18570
29070

Издръжка 1000 63000
разходи за външни услуги 1020 63000

63000

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:
Всичко - III. Функция Образование:

IV. Функция Здравеопазване
412 Многопрофилни болници за активно лечение 

Всичко - 412 Многопрофилни болници за активно лечение :
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Всичко - субсидии:
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:

532 Програми за временна заетост

Всичко - 532 Програми за временна заетост:
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие

Всичко - 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и 



Издръжка 1000 70720
материали 1015 1000
вода, горива и енергия 1016 35000
разходи за външни услуги 1020 18000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 1092 1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1098 15720
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 1000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 1000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 3052331
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 21651
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 21651

3145702

Издръжка 1000 191150
материали 1015 13300
вода, горива и енергия 1016 172644
разходи за външни услуги 1020 4356
разходи за застраховки 1062 800
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 1092 50
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 800

191950

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 0100 21000

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 21000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 4000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 2400
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 1000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 600
Издръжка 1000 41100
постелен инвентар и облекло 1013 500
материали 1015 3000
вода, горива и енергия 1016 10000
разходи за външни услуги 1020 2000

603 Водоснабдяване и канализация

Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:
604 Осветление на улици и площади

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:
605 Минерални води и бани



текущ ремонт 1030 25600
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 12026
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 12026

78126

Издръжка 1000 247130
материали 1015 60000
разходи за външни услуги 1020 163209
текущ ремонт 1030 23921
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 1000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 1000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 1698050
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 229656
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 229656

2175836

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 0100 390354

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 390354
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 22300
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 0205 1300
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 21000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 76362
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 46974
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 18738
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 10650
Издръжка 1000 114240
медикаменти 1012 300
постелен инвентар и облекло 1013 6510
материали 1015 35000
вода, горива и енергия 1016 38730
разходи за външни услуги 1020 16000
текущ ремонт 1030 10000
командировки в страната 1051 1000
разходи за застраховки 1062 6700
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 1250

Всичко - 605 Минерални води и бани:
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие



платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 1981 750
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 705800
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 600
придобиване на компютри и хардуер 5201 0
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 600
Придобиване на земя 5400 15789

1326695
6981309

Издръжка 1000 31000
материали 1015 20000
вода, горива и енергия 1016 2000
разходи за външни услуги 1020 9000

31000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 0100 180840

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 180840
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 7500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 0205 600

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 6900
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 35610
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 21900
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 9060
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 4650
Издръжка 1000 406809
медикаменти 1012 300
постелен инвентар и облекло 1013 2520
материали 1015 57820
вода, горива и енергия 1016 171384
разходи за външни услуги 1020 143740
текущ ремонт 1030 25000

Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:

Група Б) Опазване на околната среда
622 Озеленяване

Всичко - 622 Озеленяване:
623 Чистота



командировки в страната 1051 800
разходи за застраховки 1062 5245
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 4050
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 2900
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 1981 1150
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 479
придобиване на транспортни средства 5204 479

635288
666288

7647597

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 4500 18000
18000

Издръжка 1000 7900
материали 1015 2000
вода, горива и енергия 1016 5000
разходи за външни услуги 1020 900
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 2

7902
25902

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 79272
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 7485
придобиване на сгради 5202 7485

86757

Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 5250
за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 5250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 827
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 0551 430
здравноосигурителни вноски от работодатели 0560 251
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0580 146

Всичко - 623 Чистота:
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Всичко - 713 Спорт за всички:
714 Спортни бази за спорт за всички

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:

Група В) Култура
738 Читалища

Всичко - 738 Читалища:
745 Обредни домове и зали



Издръжка 1000 4650
материали 1015 3000
вода, горива и енергия 1016 1000
разходи за външни услуги 1020 500
разходи за застраховки 1062 150
Платени данъци, такси и административни санкции 1900 87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 1901 87
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 24000
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 24000

34814

Издръжка 1000 81868
храна 1011 2954
материали 1015 16700
разходи за външни услуги 1020 62214

81868
203439
229341

Издръжка 1000 492770
материали 1015 2200
разходи за външни услуги 1020 490570
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 432000
Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 1080
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 1080

925850
925850

Издръжка 1000 94607
храна 1011 2000
материали 1015 18000
вода, горива и енергия 1016 307
разходи за външни услуги 1020 73100

Всичко - 745 Обредни домове и зали:
759 Други дейности по културата

Всичко - 759 Други дейности по културата:
Всичко - Група В) Култура:

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:
VIII. Функция Икономически дейности и услуги
Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:

Група Д) Туризъм
865 Други дейности по туризма



командировки в страната 1051 1200
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 4600 900

95507
95507

Издръжка 1000 35290
храна 1011 21870
медикаменти 1012 2282
материали 1015 2032
вода, горива и енергия 1016 1000
разходи за външни услуги 1020 8106

35290

Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 50000
придобиване на сгради 5202 50000

50000
85290

1106647

Разходи за лихви по заеми от страната 2200 116917
Разходи за лихви по заеми от банки в страната 2221 108900
Разходи за лихви по други заеми от страната 2224 8017

116917

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0098 40000
40000

156917
156917

10313624

Всичко - 865 Други дейности по туризма:
Всичко - Група Д) Туризъм:

Група Е) Други дейности по икономиката
878 Приюти за безстопанствени животни

Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:
898 Други дейности по икономиката

Всичко - 898 Други дейности по икономиката:
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

Всичко разходи за местни дейности:
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:

Всичко - 910 Разходи за лихви:
998 Резерв 

Всичко - 998 Резерв :
Всичко - :


