
Приложение № 1А

Държавни 

дейности

Местни 

дейности

Дофинан-

сиране

1 2 3 4 5 6

1 Общи държавни служби - всичко: 7861 1439 6 422 0

д.122"Общинска администрация" 7861 1439 6422

      в т.ч. капиталови разходи 0

д.117"Държ.и общ.сл.и дейности по избори" 0

2 Отбрана и сигурност - всичко: 141406 141406 0 0

д.239"Др.дейности по вътр.сигурност" 127886 127886

      в т.ч. капиталови разходи 105040 105040

д.282"ОМП ,поддържане на запаси и мощности" 1560 1560

д.285"Доброволни формилования за защита при 

бедствия"
11960

11960

3 Образование - всичко: 1331093 1281593 49500 0

д.311"Детски градини" 145760 96260 49500

      в т.ч. капиталови разходи 29500 29500

д.318"Подг.група в училище" 195038 195038

д.322"Неспециализ.училища, без проф. гимназии"" 548359 548359

      в т.ч. капиталови разходи 5794 5794

д.326"Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка""
344365

344365

      в т.ч. капиталови разходи 173858 173858

д.337"Център за подкрепа за личностно развитие" 4942 4942

д.338"Ресурсно подпомагане" 67627 67627

д.389"Други дейности по образованието" 25002 25002

4 Здравеопазване - всичко: 209512 124901 84611 0

д.431"Детски ясли, дет.кухни и яслени гр. в ДГ" 91093 91093

      в т.ч. капиталови разходи 24500 24500

д.437"Здр.кабинет в детски градини и уч." 10731 10731

д.469"Др.дейности по здравеопазването" 107688 23077 84611

      в т.ч. капиталови разходи 84611 84611

5

Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи - всичко:
186415 186415 0 0

д.526"Центрове за обществена подкрепа" 86177 86177

      в т.ч. капиталови разходи 1800 1800

д.530"ЦНСТ" 16163 16163

д.562"Асистенти за лична помощ" 83197 83197

д.532"Програми за временна заетост" 731 731

д.589"Др.сл.и дейн.по осиг.подп.и заетост" 147 147

6

Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално с -во и 

опазване на ок.среда всичко:

2460701 0 2460701 0

д.604"Осветление на улици и площади" 0
д.606"Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа " 2446301 2446301

      в т.ч. капиталови разходи 2430501 2430501

д.619"Др.дейности по благоустр" 14400 14400

      в т.ч. капиталови разходи 14400 14400

д.623"Чистота" 0

      в т.ч. капиталови разходи 0

7

Почивно дело, култура, религиозни 

дейности - всичко:
15659 3144 0 12515

д.713"Спорт за всички" 2431 2431
д.739 "Музеи, худ.галерии, паметници на 

културата  и етн.компл.с национален и 

регионален характер
12515

12515

д.759 Други дейности по културата 713 713

8

Икономически дейности и услуги - 

всичко:
45974 0 45974 0

д.832"Сл.и дейности по поддърж.,р.пътища" 37094 0 37094

д.849"Др.дейности по транспорта, пътищата , 

пощите и далекосъобщенията"
8880

8880

Разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 година

в това число

ОБЩОФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ ОТ  ЕБК

 по бюджета на Община Чирпан за 2021 година

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

№ 

по 

ред



1 2 3 4 5 6

в т.ч. капиталови разходи 8880 8880

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. 
567

567

§88-03/-/ събрани средства и извършени 

плащания от/за сметки за ср.отЕС
387470

387470

ОБЩО:
4786658 2126935 2 647 208 12515


