ЗАЯВКА ЗА ЕЖЕМЕСЕЧЕН ЛИМИТ ЗА ПЛАЩАНИЯ И
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА МЕСЕЦА
НА .......................................................................................
ЗА МЕСЕЦ …………………………

Приложение №1

(в лева)

Наименование на показателите

Закон
за бюджета

2009 г.
1
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (§§ 01 - 46)
II. РАЗХОДИ (§§ 01 - 57)
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
01-00 служебни правоотношения
02-00 Други възнаграждения и плащания за персоналa
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено
05-51 осигуряване /ДОО/
05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
- вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80 работодатели
10-00 Издръжка
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия
- държавна помощ
- национални доплащания на хектар земеделска земя
- национални доплащания за животновъдството
- съфинансиране - общо, в т. ч.
- към прехвърлените средства от ЕЗФРСР към ДП
- към средствата от ЕЗФРСР
- към средствата от ЕФР
- средства от ЕЗФРСР
- средства от ЕФР
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
55-00 Капиталови трансфери
55-01 - капиталови трансфери за нефинансови предприятия

Уточнен
план
(УП)

2009 г.
2

ЛИМИТ
чрез Единната
сметка (СЕБРА)

Отчет

Прогноза

Прогноза

за м. ..............

от 01.01.2008 г.

за м. ..............

за м. ..............

2009 г.
3

2009 г.
4

2009 г.
5

2009 г.
6

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
Трансфери (субсидии,вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и
60-00 фондове (нето)
60-01 - получени трансфери (+)
60-02 - предоставени трансфери (-) - 75% вноска захар
71-00 Предоставени кредити (нето)
71-01 - предоставени средства по лихвени заеми (-)
71-02 - възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)
72-00 Предоставена временна финансова помощ (нето)
72-01 - предоставени средства по временна финансова помощ (-)
72-02 - възстановени суми по временна финансова помощ (+)
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)
- плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на
93-21 земеделски производители (-)
- възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на
93-22 земеделски производители (+)
- плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР,
93-23 прехвърлени към директните плащания (-)
- възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР,
93-24 прехвърлени към директните плащания (+)
93-25 - плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)
93-26 - възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)

Забележки:

ИЗГОТВИЛ: ………………………………….
(име, фамилия)
сл. тел.: ……………………….

