IV. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ , НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
Отчетът за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове СЕС е изготвен
на предоставения програмен продукт от ИИЦ към „Информационно обслужване” АД.
Средствата по текущата набирателна сметка по отчет са 129 261 лв. и представляват:
- 119 821 лв. – гаранции по различни задължения и договори на общината, които ще
бъдат възстановени на депозантите след изпълнение на условия;
- 4 093 лв. – § 4 от ЗСПЗЗ
Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по проект: „Схема „Училищен плод” –
4195 лв. Средствата са изразходени за доставка на плодове на децата : СУ „П. Р. Славейков” –
2276 лв.,ОУ „Проф. П. Н. Райков“ – 498лв.,ДГ „Калина“ – 358лв., ДГ „Светлина – 1064 лв.
Крайно салдо към 30.06.2017 г. СЕС - РА - 0 лв.

Към 01.01.2017г. салдото по ОП „РЧР”- проект: „Център за независим живот” е
0 лв.Получен е трансфер от КСФ – НФ – 102 455 лв.Възстановен вътрешен заем в бюджета –
102 455 лв, получен вътрешен заем – 170 849 лв. Разходи за заплати и осигуровки – 101 340 лв. ,
разходи за външни услуги и командировки – 4 619.00 лв. Окончателно плащане за закупуване на
специализиран микробус – 64 889 лв. Салдо към 30.06.2017 г.- 0.00лв.
Към 01.01.2017г. салдото по ОП „РЧР” – проект: „Приеми ме 2015”е 0 лв.. Към
30.06.2017 г. е получен трансфер в размер на 115 883 лв. от АСП. Изплатени са разходи за
заплати, осигуровки и издръжка на децата в размер на 115 883 лв. Салдо към 30.06.2017 г.- 0 лв.
През 2017 г. стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” - проект: „Обучение
и заетост на младите хора”. Получен трансфер от АСП – 587 лв. Получен вътрешен заем – 1 282
лв.Вътрешен трансфер – 62 лв./собствено финансиране/. Изплатени са разходи за заплати,
осигуровки -1 931лв. Салдо към 30.06.2017 г.- 0 лв.
През 2016 г. стартира проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” проект: „Твоят час”. Общо наличности по проекта - 14 585 лв.Сумата е възстановена от бюджета
на община Трявна от преходен остатък. През полугодието е получен трансфер в размер на 8083
лв. От тях са изразходени за заплати и осигуровки, материали и външни услуги от СУ „П. Р.
Славейков” – 12 139 лв., ОУ „Проф. П. Н. Райков” –5 467 лв., ОУ „Васил Левски” – 4758 лв
Крайно салдо към 30.06.2017 г. СЕС - НФ и КСФ - 0 лв.
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