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отчвтни дАнни по вБк зА и3пълнвнивто нА БюджвтА

за подкрепа на личносткото развитие- 01.1.20|9 г. | 30.9.2019 г.

|-** |

код от регисъра на бюдясетг:ите

организашии в (ББРА
(наименование на разпоредителя с 6юдхет)

Русе

(наименование на първостепенния разпорелитш с бюлжет)

код по [Б!{:

Бланка версия 1.01 от 2019г.

|.пРиходи' помощи и дАРвния }точнен план 2019 - пРиходи Фтчет 2019 - пРиходи

$$ под-$$ нАимвновАнив, }точнен план
Фбщо

държдвни
лейности

местни деиности дофинансиране
държавни
дейности -

()тчЁт
местни дейности

- 0тчвт
дофинансиране -

()тчЁт
отчвт
оБщо

01 ! (2 (3 (4) (5) (6) (7\ (8)

36-00 Аруги приходи 60 00{ 60 0ф 65 193 65 193

з6- |9 ,'}?и неданъчнип!иходи 60 00( 60 000 х 65 19з х 65 !9з

всик( 99-99 ['всичко пРиходи' помощи и дАРвния 60 00{ 60 000 65 19з 0 65 19

в т'ч. данък върху таксимеФов щево3 на пътпици х х х х х



отчвтни дАнни по вБ1( зА изг1'ь.]1нвнивто нА Б!оджвтА

3а подкрепа на личностното развитие_ 8|.1.2019 г. | 30-9-20!9 г'.

(наименование на разпоредителя с бюд)|(ет)

Русе

(н1именован1'е нд първостепе}!н;|я ра]поредител с бюджет)

ко;т т:о ЁБ!{; г-;в06 |



отчвтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА БюджвтА
за пеоиода от до

3а подкрепа на личностното развитие- 0!.!.20|9 г. ! 30-9.20!9 г-

(наименование на раз!оредителя с бюд!(ет)

Русе

(наименован::е на първостепенния разпорелител с бюлжет)

код по [Б|(: | 6в06 
|

!!|-!у. тРАнсФвРи и вРвмвнни ББзлихвп,ни зАш,ми - Рв,кАпитулАция !точнен план 2019 - тРАнсФвРи и БР![. Бвзл. зА[,ми Фтчет 20!9 - тРАнсФ0,Ри ш вРвм. Бвзл. зАвми

!:о поа-$$ нАим1| но вА н и !| нА п А РА1' РА(пи7'Б и п о/ {л А РА ]'|'АФи7 1,
}точнен план

Фбпцо
държавни
дейности

местни лейности дофинансиране
държавн[{
дейности -
птцгт

местни дейности
- отчвт

дофинансиране -

отчвт
отчЁт
оБ!цо

]|1.1'РА!|сФЁРи 0з (2) (3) (4) (5) (6) (7\ (8)

6!-00 трансфери мешу бюдж€ти (нето) 0 57 1 4з1 51' 431

6 !-09 вътрешни трансфери в системата на ппървостепенния ра3поредител (+/-) 51| 4з1 х 51| 4з1

всичк( 99-99 [1[. всичко тРАнсФвРи 0 57], 4з'' 51\ 431

всшк( 99-99 ]у. всичко вРвмЁнни Бвзлихввни зАвми 0



отчвтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА БюджвтА
1а псриода

за подкрепа на личностното развитие- 01.1.2019 г. | 30-9'2019 г-

(наименование на разпоредителя с бюд>кет)

(наименование |{а първостепенния разпоредител с бюджет)

отчЁтни дАнни по ЁБк зА изп'ьлнвнивто нА БюджЁтА
]а периода

нър за подкрепа на личностното развитие- 0!.!.20|9 т. 1 30.9.2019 г'
(наименование на разпоредителя с бюдт<ет)

Русе код по ЁБ!{: | ''* |

}точнен план 2019 - Б}оджвтно сА. 1до Фтчет 2019 - Бюдж[т|'|о сАлдо

у.-у!. Бк)джвтнФ €А.:|АФ и Ф!,|ЁАнсиРАнв нА Бюджвтното сАлдо }точнен план
Фбш-то

държавни
лейности

местни деиности дофина|{сира||е
дьржавни
дейности -

лтц гт
местни дейностг;

- о'гчв'|'
доф!!нансиране -

отчв'т
отчБт
оБ|цо

05 (2\ (3) (4) 5 (6) 7 (81

у. Б[одж0тно сАлдо - д0Фицит'(-) / из]!ишък (+) (у.=['-!!'+|!!.+!у.) (665 718 -665 711 з89 12 389 12,

у!. ФинАнсиРАнв нА Б!од)|(втнФтФ (А"|{Ф (![.=-!.) (

(665 774

(389 !2з (389 1 23

!{онтрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (у. + у!.:0) 0

у!. опЁРАции с Ф[.|нАнсови Активи !,! п.{сив'| (фшнансиране на бюдж. са.пдо) уточнен план 2019 - ФинАнсиРАнв нА Б]одж8'тно сАлдо ) тчет 20| 9-Ф!! ЁАн(]иРАн в нА Б!од}|{втно сАлдо

.0'$ пос)-'ф нАимвновАнив нА пАРАгРАФ}|тв и подпАРАгРАФ1|тшш
}точнен план

Фбшо
държа вн[!

пейнострг
местни деиности лофинанс;:ране

държавни
дейности -

отч!]т

местни дейности
- отчЁ'т

дофицашсиране -

отчвт
отчБт
оБ!цо

061 !) (2) {'г-- (4) (5) (б) (7\ (8)
95-00 !епози: и и средс | ва по сме1 ки - ,еи0 (] /-, ,/ 

"|;6
;'.{д '1 -з89 12з -389 1 2.

95-07 !&7цч|осп в левове по сметки в кроя п| перцооо (-) .',$ "',
_з89 12з х -389 12.

всичкс 99-99 у!. вс|!чко опв,РАции ('ФинАнсови Активи и пАс|,!в!,!
(665 778

;?/ 0 -з89 !2з -389 1 2:

!{онтрола; дефицгцт/издишък = финансиране с обратен знак (у. + у1. = 0) тттэ Ар
' 

д ч в 1! д
0

!=
! !|.!'чР1(Б|

\7

Ръкоы

гл Ёитчъ т']6 = 
' 

|а.1,:та !'еорепес;а .ф(
| 
8 | (ц.'тест4ут.тпу.тття)

---/'ь'' / ]]сттт. ;ац !]с,точек а р-]

\: п ' '})/ ( то.:те:т фа.ттп.:оо::)

30.09.2о!9 | .,туок'е(;:тп тттезес|слттт 82 | 834 701 ,-,,,,!, | |

отчвтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА БюджвтА

0|.1.20!9 г. | 30.9-20!9 г.

(в .пе!||)


