
Приложение № 1А

Държавни 
дейности

Местни 
дейности

Дофинан-
сиране

1 2 3 4 5 6
1 Общи държавни служби - всичко: 45250 5953 39,297 0

д.122"Общинска администрация" 41444 5953 35491
      в т.ч. капиталови разходи 35491 35,491
д.139"Други изпълнителни и законодателни органи" 3806 3,806

2 Отбрана и сигурност - всичко: 93432 93432 0 0
д.239"Др.дейности по вътр.сигурност" 91605 91605
д.282"ОМП ,поддържане на запаси и мощности" 547 547
д.283"Превантивни действия за намаляване на 
вредните посл.от кризи,бедствия и  аварии" 0
д.285"Доброволни формилования за защита при 
бедствия" 1280 1280

3 Образование - всичко: 744507 744507 0 0
д.311"Детски градини" 62365 62365
д.318"Подг.група в училище" 141748 141748
д.322"Неспециализ.училища, без проф. гимназии"" 414442 414442
д.326"Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка"" 62131 62131
д.337"Център за подкрепа за личностно развитие" 3000 3000
      в т.ч. капиталови разходи 0
д.338"Ресурсно подпомагане" 34323 34323
д.389"Други дейности по образованието" 26498 26498

4 Здравеопазване - всичко: 178393 178393 0 0
д.431"Детски ясли, дет.кухни и яслени гр. в ДГ" 35886 35886
д.437"Здр.кабинет в детски градини и уч." 117704 117704
д.469"Др.дейности по здравеопазването" 24803 24803
      в т.ч. капиталови разходи 0

5
Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи - всичко: 61709 61709 0 0

д.526"Центрове за обществена подкрепа" 52211 52211
д.530"ЦНСТ" 6135 6135
д.562"Личен асистент" 911 911
д.532"Програми за временна заетост" 2178 2178
д.589"Др.сл.и дейн.по осиг.подп.и заетост" 274 274

6

Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално с -во и 
опазване на ок.среда всичко:

61785 0 61785 0

д.604"Осветление на улици и площади" 0
      в т.ч. капиталови разходи 0
д.606"Изгр.ремонти поддр.на ул.мрежа" 50625 50625
д.619"Др.дейности по благоустр" 11160 11160
      в т.ч. капиталови разходи 11160 11160
д.623"Чистота" 0

7
Почивно дело, култура, религиозни 
дейности - всичко: 6328 4232 2096 0

д.713"Спорт за всички" 1619 1619
д.738"Читалища" 0
д.740 Музеи, худ.галерии, паметници на културата, 
етн.компл.с местен характер 2096 2096
д.759 Други дейности по културата 2613 2613

8
Икономически дейности и услуги - 
всичко: 22508 0 22508 0

д.832"Сл.и дейности по поддърж.,р.пътища" 22508 0 22508

Разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 година

в това число

ОБЩОФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ ОТ  ЕБК

 по бюджета на Община Чирпан за 2019 година

І.Разпределение на остатък в левове по сметки от предходен период

№ 
по 

ред



1 2 3 4 5 6

9
Разходи, некласифицирани в другите 
разходи - всичко: 0 0 0

10

Разпределение на средствата от преходен остатък 
по параграфи от приходната част на бюджета/-/ в т. 
ч. 
§88-03/-/ събрани средства и извършени плащания 
от/за сметки за ср.отЕС 9861 9861

ОБЩО: 1223773 1098087 125,686 0

Държавни 
дейности

Местни 
дейности

Дофинан-
сиране

1.

Разпределение на средствата от преходен 
остатък по параграфи от приходната част 
на бюджета/-/ в т. ч. 3342

§88-03/-/ събрани средства и извършени 
плащания от/за сметки за ср.отЕС 3342 3342
ОБЩО: 3342 3342 0 0

№ 
по 

ред
Позиция от раздела за финансиране на 
бюджетно салдо ОБЩО

в това число
ІІ.Разпределение на остатък в левовата равностойност по валутни сметки от предходен период
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