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№
по
ред

Корекции по бюджета Сума Приходен
параграф

Направление

І. Държавни дейности 160 227

1.
Писмо № ФРС 8 от 06.07.2012 г. Компенсации за безплатни или намалени цени пътувания, за субсидии за 
вътрешногр.и междусел.пътн.превози- III-то трим. 

14 831 31-28

Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", 
Дейност "Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и 
заетостта"
Ф-я "Икономически дейности и услуги",  Дейност "Други дейности по 
транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"

2.
Писмо № ФО-23 от 02.07.2012 г. Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 
I  и II клас в общинските училища. 1 817 31-11 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

3.
Писмо № ФО-24 от 06.07.2012 г. Средства по НП"Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на 
вътрешната структура на училищата",мярка "Изплащане на обезщетения на персонала" за м.ноември 2011 - април 
2012 г. 4 303 31-11

Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища", 
Дейност "Професионални училища"

4. Писмо ФО - 27 от 24.07.2012 г. на МФ за фактически изплатени средства за присъдена издръжка
2 220 31-11

Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност "Други 
служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта"

5. Писмо ФО - 28 от 25.07.2012 г. на МФ - средства за изготвяне на медицински експертизи 110 31-11
Функция "Здравеопазване", Дейност  " Други дейности по 
здравеопазването"

6. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост  м. Юли 2012 г. 9 020 61-05
Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", 
Дейност "Програми за временна заетост"

7. Получени застрахователни обезщетения за ДМА 160 36-11
Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност "Центрове 
за социална рехабилитация и интеграция"

8.
Писмо ФО - 34 от 08.08.2012 г. Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски 
градини и училища. 3 913 31-11

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", Дейност "Спорт 
за всички"

9. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост  м. Август 2012 г. 8 142 61-05
Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", 
Дейност "Програми за временна заетост"

10. Собствени приходи от други неданъчни приходи - ПГ "Христо Ботев" 2 055 36-19 Функция "Образование", Дейност "Професионални училища"

11.
Писмо ФО - 38 от 04.09.2012 г. Средства по НП"Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на 
вътрешната структура на училищата",мярка "Изплащане на обезщетения на персонала" за май - юни 2012 г. 13 978 31-11

Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища", 
Дейност "Професионални училища"

12.
Писмо № 08-00-1279 от 20.09.2012 г. на Министерство на финансите.  Средства за обекти, утвърдени с Решение № 9/ 
05.09.2012 г. на МКВП към Министерски съвет. 59 648 31-18

Функция "Отбана и сигурност",  Дейност "Ликвидиране на последиците 
от стихийни бедствия"

13. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост  м. Септември 2012 г. 7 661 65-01
Ф-я "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", 
Дейност "Програми за временна заетост"

14. Собствени приходи на училищата от продажба на услуги, стоки и продукция 22 900 24-04 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

15. Собствени приходи на училищата от наеми на имущество 5 216 24-05 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

16. Собствени приходи на училищата от такси за административни услуги 150 27-11 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

17. Внесен данък от училищата върху приходите от стопанска дейност -815 37-02 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

18. Собствени приходи на училищата от други неданъчни приходи 4 177 36-19 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

19. Получени дарения 741 45-01 Функция "Образование", Дейност "Общообразователни училища"

Корекции по бюджета на общината през III -то тримесечие на 2012 г. на база  писма от МФ, както и  
получени дарения и привлечени средства
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ІІ. Местни дейности 42 954

1. Трансфер от ПУДООС  по проект договор № 8595 за Кметство Аламовци 4 518 64-01
Ф-я "Жилищно строителство, БКС и ООС" ,  Дейност "Други дейности 
по опазване на околната среда"

2.
Решение № Е 206 от 26.06.2012 г. на Общински съвет Златоград за предоставяне на трансфер от бюджета на община 
Златоград по извънбюджетната сметка за възстановяване на сумата по ОП "Околна среда", във връзка с договор № 58-
131-05-05 -11 343 62-02

Ф-я "Разходи, некласифицирани в други функции", Дейност "Резерв"

3.
Писмо ФО-32 от 17.08.2012 г. Средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на община 
Златоград към фонд ФЛАГ по договор за кредит № 115/ 25.11.2010 г. 13 059 31-18

Ф-я "Разходи, некласифицирани в други функции", Дейност "Разходи за 
лихви "

4. Получено дарение 600 45-01
Ф-я "Жилищно строителство, БКС и ООС", Дейност "Изграждане, 
ремант и поддържанена уличната мрежа"

5. Получено дарение 91 45-01 Ф-я "Образование"  , Дейност "Целодневни детски градини и ОДЗ"

6. Получени дарения за Делюви празници 2 150 45-01
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", Дейност "Други 
дейности по културата"

7. Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС ( проект OUTLAND) 33 879 46-10
Функция "Отбрана и сигурност", дейност "Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последици от бедствия и аварии"

Общо корекции по бюджета на общината 203 181

Уточнен 
план към 
30.06.2012 Корекции

Уточнен
план към 30.09.2012 г. 

І. Бюджет - общо в т.ч. 8 085 606 203 181 8 288 787
1 Държавни дейности 3 995 698 160 227 4 155 925
2 Местни дейности 4 089 908 42 954 4 132 862
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