
КОД   НА  ОБЩИНАТА: 5503

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩИНАТА: Брегово

                /в лева/

Бюджет - 2021 г.

Отчет 

към 

31.12.2021 г.

Бюджет - 2021 г.

Отчет 

към 

31.12.2021 г.

к. 1 к.2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 6

10-00 Издръжка 330 719 187 033 Х Х

в т. ч само за представителни разходи за:

10-11 храна Х Х

10-12 медикаменти Х Х

10-13 постелен инвентар и облекло Х Х

10-14
учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките
Х Х

10-15 материали Х 2 458 Х

10-16 вода, горива и енергия Х Х

10-20 разходи за външни услуги Х 526 Х

10-30 текущ ремонт Х Х

10-51 командировки в страната Х Х

10-52 краткосрочни командировки в чужбина Х Х

10-53 дългосрочни командировки в чужбина Х Х

10-62 разходи за застраховки Х Х

10-63 такса ангажимент по заеми Х Х

10-69 други финансови услуги Х Х

10-91 други разходи за СБКО Х Х

10-92
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски
Х Х

10-98
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи
6 000 2 000

Размер на средствата за представителни разходи 1.8% 1.6% 0.6% 0.0%

Забележки:

Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете в общините и за общинските съвети за 2021 г.

Параграф и подпараграф

Дейност 122 "Общинска администрация" - 

местни дейности

Дейност 123 "Общински съвети" - местни 

дейности



Изготвил:ХРИСТИНА НИКОЛОВА

               /име, фамилия, тел. за контакт/

Главен счетоводител: ХРИСТИНА НИКОЛОВА

               /име, фамилия/

Кмет:ИЛИЯН БЪРСАНОВ

               /име, фамилия/

2. На ред §10-00 "Издръжка" в колона 4 се отразява отчетеният размер в касовия отчет на бюджета на издръжката в местни дейности на дейност 122

"Общинска администрация" от ЕБК към 31.12.2021 г. 

3. На ред §10-98 "Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи" за целите на справката се отразява само планираният

размер на средства за представителни разходи в бюджета за 2021 г. на общината, определени съгласно чл. 35, т. 3 от ПМС №332/2017 г. от общински

съвет. В колона 3 се отразява планираният размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините. В колона 5 се отразява

планираният размер на средствата за представителни разходи за общинските съвети.

4. В колони 4 и 6 се отразява размерът на отчетените средствата за представителни разходи в касовия отчет на бюджета към 31.12.2021 г., като

съгласно т. 21 от ДДС 7/2009 г., разходът се отразява в зависимост от икономическия характер по съответния подпараграф от § 10-00 „Издръжка” от

ЕБК. (В случаите, когато е възможно еднозначно да се определи конкретният вид разход, извършван за представителни цели, този разход се отчита

по § 10-15 Материали (при разходи за материали), по § 10-20 Външни услуги (при разходи за външни услуги) и пр. Когато характерът на конкретния

разход за представителни цели не може да се определи, целият размер на разходваните средства се отчита като други разходи по § 10-98.)

1. На ред §10-00 "Издръжка" се отразяват планираните средства в бюджета за 2021 г. за издръжка. В колона 3 се отразява планираният размер на

издръжката в местни дейности на дейност 122 "Общинска администрация" от ЕБК. 


