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Русе

(няименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

кол по вБк:76б.'1
код от регисъра на бюдхепите

оргавизашии в €ББРА

Бланка версия 1.01 от 2020г.

!.пРиходи' помощи и дАРвния }точпен план2[2[ - пРиходи Фтчет 2020 - пРихоци

$$ под-$$ нАимв'новАнив 9точнен плап
Фб:цо

държавни
дейности

мостни леиности лофинансиране
държавн!{
дейности -
()тчЁт

местни дейности
- ()тчЁт

лофинансираве -

отчБт
отчвт
оБщо

01 (2] (з) (4\ 5) (6) (7\ (8)

36_00 [руги приходи 70 00( 70 00( 0 11 975 11 971

з6- ]9 оруец неАанъчнп тФводц 70 00( 70 00( х 17 975 11 911

всж( 99-99 т.всичко пРихоли. помо|ци и дАРвния ?о 00( 70 00( 0 \7 975 11 91!

в т'ч. даюк върху таксшетров щ€во3 на штници х х х х х



отчвт!{и дАнни по вБк зА изг]ъл|{в!{1,1в1'о нА Б|()джвтА

Русе

(}|аименован}'е нд !!ървостепенния ра]поредител с бюджет)

кодпо0,Б!{; | @@1
0 Б|од}|{Ёт

(наименова!1ие на разпорелите:тя с бюд;кет)

ФинА нсово-г! РАвн^ ФоРмА



отчЁтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА БюджвтА

(наименовдние ня първостепенния ра3поредитФ с бюджет)

нър за подкрепа на личностното развитие-

(наименование на ршпоредитеш с

1|!-!у. тРАнсФБ,Ри и вРвмЁЁнни Бвзлихввни зАвми - Рв,кАпитулАция 9точнен план 2020 _ тРАнсФшР}| и БР!,]!1. Б[3л. зАпми Фтчет 2020 _ тРАнсФвРи и вР00м. Бвзл. зАвми

$$ по?-$$ нАимБновАниБ нА пАРА|'РАФи7'ь и пц|пАРАгРАФит' 9точнен план
Фб:цо

държавни
дейности

местнш 
'ейности

лофинансиране
държавни
дейшости -

пшпт
мест!{пп деиности

_ отчвт
дофинансиране -

отчвт
отчЁт
оБ|цо

!!!. тРА|{сФсРп 0з1 1 (2\ (3) (4) 5 (6) 7 (8)

61_00 трансфери между бюджети (нето) 492 79' 0 492 79'1

6 1-09 ]ъшешни шансфеои в системата на пъовостепенния разпооедитед (+/-) х 492 79 492 79'
всищс 99-99 !||- всичко тРАнсФвРи 492 191

всжс 99-99 гу. всичко вРвмвнни Бвзлихввни зАвми 0



отчвтни дАнни по ЁБк зА изпълнЁнивто нА БюджвтА

(наименование на разпоредитепя с бюдясет)

Русе

(наименование на първостепенния ра3поредитш с бюджет)

код по ЁБ|{: | 'в06 

_|

|{онтрола: лефишит/излишък = финанси;

отчвтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА Б}оджвтА

]{'точнен план2020 - Б}оджв'тно сАлдо Фтчет 2020 - Б}оджвтно сАлдо

у.-у|. Б1оджвтнФ (А"!АФ и Ф|{}!АнсиРАнв нА Бк)джв'тното сА.'|до
}точнен план

Фбдцо
държавни
дейности

местни деиности дофинансиране
държав}!и
дейности -

отчпт
местни дейности

- отчвт
дофинансиране -

отчвт
отчБт
оБ|]|о

05 (2) (з) (4\ 5) (6) 7 (8)

у. Б!оджввтно сАлдо - д[,Фицит с) / излишък (+) (у.=|.-!!.+п].+!у.) (800 582 -800 58: 0 421 156 427 15!

у!. ФинАнсиРАнш нА Бк)джв,тнФ1Ф (А"1!АФ (у|.=-!.) |
(800 5821

0 (427 156" (427 156

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

(наименование на ра3поредитеш с бюдтсет)

у|' опЁРАции с ФинАнсови Активи |'! |!А€|{Б!{ (финансиране на бюдж. салАо) уточнен п.пан 2020 - ФинАнсиРАнв нА Бк)джш,тно сАлдо }тчет 2020_Ф|'|нАнсиРАнп, нА Б|одя(втно сАлдо

$.Ф иоа-$$ нАим0,новАнив нА пАРАгРАФитЁ, и подпАРАгРАФитЁ !точнен план
Фбгцо

държавни
дейности

местни деиности дофинансиране
държавни
дейности -

отчв'г

местни дейности
- отчвт

дофипднсиране -
отчвт

о7чвт
оБ!цо

06 1 2 (3) (4) (5) (6) (7\ (8)

95-00 депозити и средства ло см{кА - пепо (+!-)
:42'7 156 0 -427 15(

95-07 !шпч1!осп в левове по сметки в кроя ||а пеоцооо ( х -421 156 х -421 151

всищ( 99,99 у!. всичко опвРАции с ФинАнсови Активи и пАсиви (

/800 582

"427 156 0 -127 15(

|{онтрола: лефишит/излишък = финансиране с обратен знак (у. + у1. = 0) 0
рол

гл. счвтоводитвл

Ръководитвл

( ттлте ш фалп+птф

с' лу ж е б н т т пт е л е с|эс ; н от

отчвтни дАнни по вБк зА изпълнвнивто нА БюджвтА

(в лева)


