
С П Р А В К А

 ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 г.

Източник Предназначение на средствата Сума

Трансфери 624251.00

МТСП Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария" 36105.00

МТСП РСЗ - Ловеч /получени средства по проекти 13851.00

Областна 

администрация

Получен трансфер ОТП - Избори

128054.00

АСП АСП - СУ  "Личен асистент  и социален асистент" и "Лична помощ" 253152.00

ДФЗ Трансфер  от ДФЗ - ДДС по ф-ри за проект "Училищно мляко" -503.00

Трансфер  от ДФЗ - ДДС по ф-ри за проект "Училищно мляко" /СЕС/ 503.00

МОН Трансфер от МОН за спрени месечни помощи за деца от ОУ "В.Левски" и 

ДГ "Светлина" 1013.00

МОН Трансфер от МОН за смяна дограма и ремонт на покрив - ОУ " Васил 

Левски" 148633.00

МК Трансфер от МК за Славейкови празници 2019  /Славейкова награда/ 2500.00

МОН Трансфер от МОН - средства за честване на юбилей на СУ "П.Р. Славейков"

6000.00

ПУДООС Получени трансфери от ПУДООС-община Трявна 
34943.00

Целеви субсидии 765514.00

МФ Субсидии за пътнически превози 21846.00

МФ Компенсации за превоз на ученици 14814.00

МФ Компенсации за пътувания по намалени цени 9351.00

МФ Промяна на размера на средствата от целева субсидия за КР, определен с 

чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. -ЦБ трансформира сумата като намалява целевата 

субсидия за КР (§ 31-13) -561500.00

МФ Промяна на размера на средствата от целева субсидия за КР, определен с 

чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. -ЦБ трансформира сумата като увеличава 

трансфери за други целеви разходи (§ 31-18) 561500.00

МФ Корекция на бюджета във връзка с промяна на натуралните показатели за 

финансиране на делегираните от държавата дейности по данни  на ИС на 

МОН към 01.01.2019 г.
-23039.00

МФ Корекция на бюджета във връзка с промяна на натуралните показатели за 

медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и в 

училищата, и в яслените групи към ДГ, съгласно ИС на МОН към 

01.01.2019 г. -14994.00

МФ Допълнителни средства за възстановяване на транспортните разходи на 

педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното 

образование за 2019 г. 7907.00

МФ Одобряване на допълнителни трансфери за финансово осигуряване на 

дейности по национални програми за развитие на образованието

3804.00

МФ Допълнителни трансфери за осигуряване на дейности по НП "Осигурявне 

на съвременна образователна среда" и "Без свободен час"

12848.00

МФ Одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на минимални 

деференцирани размери за парични средства за физическо възпитание и 

спорт 2156.00

МФ Допълнително финансиране за покриване на част от транспортните разходи 

за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. 16097.00

МФ Пътни разходи на правоимащи болни и ТЕЛК

621.00
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МФ Фактически изплатени средства за присъдена издръжка

4514.00

МФ Допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за 

децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.
23088.00

МФ Допълнителни средства във връзка с откриване на "Център за обществена 

подкрепа" в гр.Трявна - 25 места 71083.00

МФ Корекция във връзка с промяна  на основните бюджетни взаимоотношения 

на общината с централния бюджет и натуралните показатели, считано от 

01.02.2019г.:                                                Намаляване капацитета на "Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания с 10 места                                                                              

-67815.00

МФ Корекция във връзка с промяна  на основните бюджетни взаимоотношения 

на общината с централния бюджет и натуралните показатели, считано от 

01.02.2019г.:                                                Откриване на "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа " в гр. Трявна - 9 места                     

63360.00

МФ Корекция на средствата във връзка с финансово осигуряване на дейности по 

Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала 

в институциите от системата на предучилищното и училищно образование"

104197.00

МФ Допълнителни трансфери за изплащане на допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на директорите на детските градини.

7209.00

МФ Допълнителни трансфери във връзка с прието ПМС № 272 от 2019 г. за 

фин. осигуряване на дейности по НП "Заедно в грижа за ученика" ИКТ в 

системата на предучилищното и училищното образование и "Иновации в 

действие" 

4972.00

МФ Средства за финансиране на ремонт, възстановяване, изграждане и 

довършване на военни паметници съгласно чл.1 от ПМС 219 от 05.09.2019 

г.
2400.00

МФ ПМС 343/18.12.2019 - Одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за компенсиране на безплатен транспорт на деца и 

ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО
1095.00

МС ПМС 

500000.00

Други приходи 20368.00

Решение 

4/19.12.2019 г. 

ОбС

Намалява планираната сума по разходната част на бюджета на община 

Трявна в дейност 2123

-4800.00

Решение 

4/19.12.2019 г. 

ОбС

Увеличава  планираната сума по разходната част на бюджета на ДГ 

"Светлина", дейност 311

4800.00

Местни 

приходи
Получени застрахователни обещетения за ДМА - СУ "П.Р.Славейков", ДГ 

"Светлина" 343.00

Местни 

приходи

Дарения от страната  - СУ "П.Р.Славейков- 5484 лв, "Специализиран музей"- 

1000 лв.;ОУ "П.Н.Райков" - 100 лв. ; ОУ "Васил Левски" - 100 лв.

6684.00



Местни 

приходи

Прекласификация на трансфера на средствата от АСП за ОП "Лична 

помощ"

13341.00

Решение 

5/19.12.2019 г. 

ОбС

Намалява планираната сума по разходната част на бюджета на община 

Трявна в дейност 622 и разходен параграф 0500, Дейност 622 

"Озеленяване"
-164.00

Решение 

5/19.12.2019 г. 

ОбС

Намалява планираната сума по разходната част на бюджета на ДГ "Осми 

март", дейност 311

-2936.00

Решение 

5/19.12.2019 г. 

ОбС

Увеличава  планираната сума по разходната част на бюджета на ДГ 

"Калина", дейност 431

3100.00

Решение 

6/19.12.2019 г. 

ОбС

Извършва промени в разчета на капиталови разходи за 2019 г. параграф 51-

00

-4000.00

Решение 

6/19.12.2019 г. 

ОбС

Извършва промени в разчета на капиталови разходи за 2019 г. параграф 52-

05

4000.00

Обща сума на промените: 1410133.00
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