ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от
01.1.2013

6 ОУ
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

до
31.12.2013
(в лева)

§§

24-00

подпараграфи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Приходи от лихви по текущи банкови сметки
24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки
60-00 Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)
60-01 получени трансфери (+)
60-02 предоставени трансфери (-)
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)
61-01 получени трансфери (+)
61-02 предоставени трансфери (-)
61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула
62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)
62-01 получени трансфери (+)
62-02 предоставени трансфери (-)
63-00 Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)
63-01 получени трансфери (+)
63-02 предоставени трансфери (-)
64-00 Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
64-01 получени трансфери (+)
64-02 предоставени трансфери (-)
99-99
IV. ОБЩО
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки (нето)
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)
77-00 Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)
78-00 Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)
99-99
V. ОБЩО
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)
88-01 средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ (+/-)
88-02 средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-)
88-03 средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)
95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)
95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)
95-03 остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)
95-04 остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)
95-05 остатък в касата в левове от предходния период (+)
95-06 остътък в касата във валута от предходния период (+)
95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)
95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)
95-09 наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)
95-10 наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)
95-11 наличност в касата в левове в края на периода (-)
95-12 наличност в касата във валута в края на периода (-)
95-13 преводи в процес на сетълмент (-/+)
95-14 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)
95-21 остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)
95-22 остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)
95-28 наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)
95-29 наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)
99-99
VII. ОБЩО
99-99
ОБЩО ПРИХОДИ

Уточнен
план
2013

Отчет
2013
0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 816
28 816

0

0

0

28 816

0
0

0
-1 441

0

-1 441
0

0
0

-1 441
27 375

