Приложение №4

I. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Годеч – без
второстепенни разпоредители с бюджет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

Дата на сключване на
договора
(начало-край)

§§

-

“Ремонт и преустройство
на ОДЗ “Юрий Гагарин”,
находящо се в УПИ II-за
детско заведение, кв.14
по плана на гр.Годеч”

Осигуряване на
топъл обяд в община
Годеч”

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-1#3

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-376#5

ОБЩО

08.12.2017 г.
36 мес.
08.12.2020 г.

20.09.2016 г.
30.04.2017 г.
АНЕКС
04.05.2017 г.
31.12.2019 г.
АНЕКС
21.02.2018
(2-сума-празници)
10.10.2018
(3-лични данни)

09.08.18г.
09.08.19г.

27.06.18г.
27.06.19г.

-

ОП за храни и/или
основно материално
подпомагане от
фонда за европейско
подпомагане на найнуждаещите лица в
България

ОП „Развитие на
човешките
ресурси” 20142020

ОП „Развитие на
човешките
ресурси” 20142020

-

64 713,53

10 981

59 480,85

1 500 345,92

Източник на
финансиране

-

Програма за развитие на
селските райони 2014 2020 г.

Стойност на проекта –
по източници на

-

1 365 170,54

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

безвъзмездна
финансова помощ
(в лева с ДДС)
Стойност на проекта –
собствени средства
(в лева с ДДС)
ОБЩА СТОЙНОСТ
(в лева с ДДС)
I ПРИХОДИ, в т.ч.:
Трансфери между
бюджети и сметки за
СЕС(трансфер от
бюджета на
общината(-)(в
бюджет)
Трансфери между
бюджети и сметки за
СЕС(трансфер от
бюджета на
общината(-)(в СЕС)
Трансфери между
сметки за средствата от
Европейския съюз
(трансфер от
управляващия орган)
получени трансфери

§§

“Ремонт и преустройство
на ОДЗ “Юрий Гагарин”,
находящо се в УПИ II-за
детско заведение, кв.14
по плана на гр.Годеч”

Осигуряване на
топъл обяд в община
Годеч”

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-1#3

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-376#5

ОБЩО

-

26 612,70

-

-

-

26 612,70

-

1 391 783,24

64 713,53

10 981

59 480,85

1 526 958,62

-

65 843,16

29 757,32
(с 95-01)

2 506,83

20 141,22

-

-

-

-

16 267,74

-

-

-

4 517,16

22 275

1 506,83

15 141,22

61 508,90

4 373,24
11 894,50
16 267,74
62-00
840,00 /70% д-ст 2/
2 160,96 /70% д-ст 3/
7 344,00 /скеле/
получени
4 517,16
62-00
223 011, 25
остава за получаване
получени
22 585,85
63-00
1 115 056, 28
остава за получаване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

§§

“Ремонт и преустройство
на ОДЗ “Юрий Гагарин”,
находящо се в УПИ II-за
детско заведение, кв.14
по плана на гр.Годеч”

Осигуряване на
топъл обяд в община
Годеч”

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-1#3

Проект „Работа”
Дог.№ РР-С-1813-376#5

ОБЩО

76-00

4 630,66
17 841,75
22 472,41

-

1 000

5 000

28 472,41

63 990,90

21 902,55

2 418,88

19 971,23

-

-

635,49

2 418,88

19 971,23

23 025,60

-

21 267,06

-

-

21 267,06

63 990,90

-

-

-

63 990,90

95-01

1 852,26

7 482,32

0

0

-

95-07

0

7 854,77

87,95

169,99

-

(+)
Временни безлихвени
заеми между бюджети
и сметки за средствата
от Европейския съюз
(нето) (заем от
бюджета на
общината)
ІІ РАЗХОДИ, в т.ч.:
Разходи за персонал
Издръжка
Придобиване на
нефинансови активи
Oстатък в левове по
сметки от предходния
период (+)
Наличност в левове
по сметки в края на
периода (-)

01,02,
05
10-00
51,52
53,54

II. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Годеч в процес на
подписване на договор – без второстепенни разпоредители с бюджет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

Дата на сключване на
договора
(начало-край)

Източник на финансиране

Стойност на проекта – по
източници на безвъзмездна
финансова помощ

§§

„Реконструкция, ремонт и
обзавеждане на училище
„Проф. д-р Асен Златаров“,
находящо се в УПИ I – за
училище, кв. 64 по плана на
град Годеч

„Реконструкция на улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях в град
Годеч: Ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;
Ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263.

Проектно предложение с
идентификационен №
BG06RDNP001-7.002-0029 в
ИСУН

Проектно предложение с идентификационен №
BG06RDNP001-7.001-0150 в ИСУН

Предстои подписване на
договор с ДФ Земеделие

Предстои подписване на договор с ДФ
Земеделие

Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.,
на стойност 966 992,32 лв.

Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г., на стойност 1 173 480,00 лв.

ОБЩО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

§§

(в лева с ДДС)
Стойност на проекта –
собствени средства
(в лева с ДДС)
ОБЩА СТОЙНОСТ (в
лева с ДДС)
I ПРИХОДИ, в т.ч.:
Трансфери между бюджети
и сметки за СЕС(трансфер
от бюджета на общината()(в бюджет)
Трансфери между бюджети
и сметки за СЕС(трансфер
от бюджета на общината()(в СЕС)
Трансфери между сметки
за средствата от
Европейския съюз
(трансфер от
управляващия орган)
получени трансфери (+)
Временни безлихвени
заеми между бюджети и
сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)

62-00

62-00

63-00

76-00

„Реконструкция, ремонт и
обзавеждане на училище
„Проф. д-р Асен Златаров“,
находящо се в УПИ I – за
училище, кв. 64 по плана на
град Годеч

„Реконструкция на улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях в град
Годеч: Ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;
Ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263.

ОБЩО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

§§

(заем от бюджета на
общината)
ІІ РАЗХОДИ, в т.ч.:
Разходи за персонал
Издръжка
Придобиване на
нефинансови активи
Oстатък в левове по
сметки от предходния
период (+)
Наличност в левове по
сметки в края на периода
(-)

01,02,05
10-00
51,52,53,
54
95-01

95-07

„Реконструкция, ремонт и
обзавеждане на училище
„Проф. д-р Асен Златаров“,
находящо се в УПИ I – за
училище, кв. 64 по плана на
град Годеч

„Реконструкция на улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях в град
Годеч: Ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;
Ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268;
Ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263.

ОБЩО

III. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. в процес на подготовка на СУ
„Проф. д-р Асен Златаров” - второстепенен разпоредител с бюджет на Община Годеч

ВИДОВЕ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

§§

Проект „Развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности
(Твоят час) – фаза 1“.

Дата на сключване на договора
(начало-край)
Източник на финансиране

ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

Стойност на проекта – по източници на безвъзмездна
финансова помощ (в лева)
Стойност на проекта – собствени средства (в лева)
ОБЩА СТОЙНОСТ (в лева)
I ПРИХОДИ, в т.ч.:2018 г.
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
(трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)

63-00

ІІ РАЗХОДИ, в т.ч.:
Разходи за персонал
Издръжка
Oстатък в левове по сметки от предходния период (+)
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)

01,02,05
10-00
95-01
95-07

4 794,56

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

