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отчвтни дАнни по вБк 3А изпълнвниЁто нА БюджвтА
за периода от

за подФепа на личноотното рввитие- Ф1.|.2020 г. | 30.6.2020 г
код от регисъра на бюддетните

органиишии в [8БРА
(наименование на разпорелителя с бюдхет)

Русе

(наименовавие ва първостепенния разпорелитш с бюлжет)

код по Ё,Б!{:

Бланка версия 1.01 от 2020г.

!.пРиходи' поп{ощи и д^ Рвния !|'точнен план 2020 _ пРиходи Фтчет 2020 - пРиходи

$$ под-$$ нАимп,вовАнив }точнен план
0бщо

държавни
дейности

местни деиности дофи|!ансиране

държавви
дейноши -

()тчБт
местни дейности

- ()тчБт
лофинансиране -

отчБт
отч['т
оБщо

01 1 (2) (3) 4\ 5 (6) (7) {8)

36-00 !'руги 70 00( 70 00( 26 66 26 66:

з6-]9
'ру?ц 

неданъчни 70 00( 70 00( 26 66 х 26 664

всичкс 99-99 !.всичко пРихоли. помо1||и и лАРвния 70 00( 70 00( 26 66 26 66!

в т.ч. данък върху таксимстров прсвоз на пътниш х х х х х



о'гчЁтни дАн1'|и по вБ|{']А изпълнвг1ивт() нА Б10джвтА

,а периода 0т до
за подкрспа на личностното ра]ви]'ие- 01.1.2020г. | 30-6-2020г.

(наимеяование на ра3!1оредителя с бюд:<ет)

Русе

(!!а!{мецование на първостепенния разпорелитш с бюлжет)

код по ЁБк: г 6в06 1

(): чет 2020 - РА'}ходи - рекапиту.пац!|я[!. РАзх0д],| - Р0кА!1!,{'г}лАция по пАРАгРАФ!4 и подпАРАгРАФи уточнен п.пан 2020 _ РАзход!,| - рекапитулация

}1А|,! А,1 !:|]'{()БА11 !11,: нА пА]'А !'РА(р!11'1; и п()) {пА 1'А!'!'АФ?|7'[

01-00 }*п.пати и възндгражденшя 3а персонала! нает по трудови и служебн|{

3аплати и възнагоа'(де}|ия на пеосонала нает по

3а пероонала по и3въ!!пР!о0ва пРав()оппо.цс|ця

и3плате!1и суми о]' (-Б|{():эа с;(;.зеюус; у/ ф';и !{а персонала, с характер на въ3!{агра'(дение

05-00 задължителн!{ оспгуритФн|{ вноск|{ от рабо!'ода'гФи

осигури]'е]!ни вг:оски от работодатели за!т'рэтсавпоп1о общесп1ве!!о осие1:рявагте (!()())

осигурителни вноски от работодате:ти за !{чиптсэскц' пе!!сцо!!е!! 4п'п) (учп.|')

\!'Равп !' 4'('ц.1' Рц пс7 п 1 в ц о1' !!ц о п рабо п о]а : ели

вноскц з^ ооп1'-1 !!цпе1!!о :]а|пх1]!сцпе1 |о осц?уря вцпе оп1

-". !

----._." !

!1остелен инвен;ар и облекло

!небни и наунно_изследователски разходи и книги 3а библиотеките

материали

9-9*1.|9Р1] 91--']- 9-!..-Р1-!1-- -- -- --. -. .

р^зхо11и за въ!!ш||ц )|с1уец

]а договорни санкции и неустойки. оъде6ни обезщетения и

3,18 841

.". _ !9

1 9-00 платени данъци' тдкси и административни санкции

платени общцпскц данъци' такси. нака3ателви лихви и административни санкции

,16_00 Разходи 3а членски в]|ос и учас1'ис в неърговски организаци!! и дейности

приАобиване на ко.тспюпри а харс)уер

на ор!-?о обоРу.)вапе' |\1цшцпц ц съоръ}!сепц|

!|. вс|.|чко Р.{зходи _ РвкАпиту.'|Ац],!я по пАРАгРАФи и подпАРАгРАФ}!



отчвтни дАнни |1о вБ|( зА и:]пълнвниЁто нА БюджвтА
!а периода

нър за подкрепа на личностното ра3витие- 0!.|.2020 г. | 30.6.2020 л
(наименование на разпоредителя с бюдхсет)

(наименовашше ца първостепенн!{я разпоре.0ител с бюАжет)

$тчет 2020 -'гРА}!сФп,Ри и 3Р0й. Бв3л. зАвми9точнен гп::ан 2020 - тРАнсФ0Ри и вР[п{. БЁ,зл. зА0, ии|||-[у. тРАнсФБРи и вРвмвн1!|,[ Бв,злихвшни зАвм1! - РвкАпитулАция

нА Р1 м ]'н( )!.]Ан и ]' н А п А РА !1'А('и7 !/ и п(, ш А РА !']'АФи'/'].

6|-00 трансфери между бюджети (||ето)

62-00 тра,{сфери между бюджети !! сметки ]а средствата от Ё[ (нето)

||!. всичко тРАнсФвРи
|у. всичко вРвм[нни Бвздихввни зАвми



отч[тни дА|"{1.]и по вБк зА изпълнЁнивто нА Бюдж['гА

(наименование на разпоредителя с бюд2:сет)

(наимешование на първостепенния разпоредитш с бюджет)

контрола: дефпцит/излишък

кодпо[Бк: т';;1

}точнен плян 2020 _ Бюдж[тно сАлдо Ф'гчет 2020 - Б}одя{пт!|о сАлдо

у._у!. Бюджвтно сАлдо и Ф!,!!!АЁ€!{РА!![ нА Б}оджв'|'ното сАлдо }точнен плап
0б:шо

държавн!{

дейности
местни леиности дофинансиране

дъР?кавни
дейности -

отчБ'|'

местши дейности
_ отчвт

дофинансиране -

отчвт
отчЁт
оБп]о

05 (2) (3) (41 5 (6) (7) (8)

у. Б!оджвв'|'но сАлдо - д[,Ф!!цит (-) / изл[|1пьк (+) (у.=!.-[].+1![.+[у.) (800 5821 -800 582 46з о14 463 о11

у!. Фи}!АнсиРАнв, нА БюджвтнФтФ €А.'|,[1Ф (у!.=-у.) (

(800 582'

0 (461 |14 (463 014

= финансиране с обратен знак (у. + у!. = 0) 0

отчвтн|,1 дАнни по вБ1{ зА 1.1зпълнвнивто нА БюджвтА

(наип{енование на разпореди'ге'|я с бюшет)

Русе

у!. оп[РАции с Ф]|нАнсов]'| Актив]'| и пАсиви (финансиранс на бюдж. салдо) }:о.:нен план 2020 - ФинА||сиРАнЁ нА Б!оджвтно сАлдо Фтчет' 2020-Ф!,| г]Анси РА}| в нА Б|оджЁтно сАлдо

.{:0 ао)-6]{ нАимЁновАниЁ нА пАРАгРАФитв и подпАРАгРАФитв }точшен план
0бпцо

държавни
дейностпг

местви д дофинанспаране

държавн,1
дейностп _

отчЁт
м€стни дейности

_ отч0т
дофинанс:пране -

отчвт
отчБт
оБ|цо

06 !) (2\ 3 (4) (5) (6) (7\ (8)

95-00 Аепозг:ти и средства по сметки' |епо (+!-) -46з 014 0 -463 о1.

95-07 пшцчцосп в левове по сметки в тсрш па периос)а ( х -46з 014 -463 01,

всичк( 99-99 у!. всичко опвРАции с ФинАнсови Активи и пАсиви
(800 582

.-,-1 "46з 014 0 -463 01.

!{онтпола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (у. + у!. = 0) ,./ц$|'-]---] 7,с,\ 0

п
,готв",, 

1

! !!.|!(' ! 4)а.1п! !пя) 
(

чвтоводитвл: -$ / 
1'тш, ]'с,эрф*--

|! 1\п:туф:тп.тн)

РБ(ФБФ!||1Ё.[|: $^}|1''у,"\з',,
\]).! ' 

'| (1т-'," 
', 4,а'п':$1<

01,01'0?о 
1

э-}х ,/ ,',/

1?1,;]1.".
11о вБ|( зА изг!ълнвнивто нА БюджвтАотчвтни дАнни

(в лева)


