
Приложение №  9 към решение №...........на Общинския съвет Приложение № 12

Община Бяла Слатина Код по ЕБК 5602.

Област Враца

№ 

по 

ред 

Сметки за просрочени задължения

 (по подгрупа 992)

Вид разход по ЕБК

(дейност/параграф)

Източник на средства, с който ще бъде 

погасено просроченото задължение

(параграф по ЕБК)

Размер на просроченото задължение 

към 31.12.2012 година 

(в лева)

Тримесечие, в 

което ще бъде 

разплатено 

просроченото 

задължение

1 2 3 4 5 6

1 9923 1015 2400 8011 І-во

2 9923 1016 2400 5996 І-во

3 9923 1020 2400 1188 І-во

4 9923 4600 2700 135 II-ро

5 9923 5200 2700 9867 І-во

6 9923 5309 2700 2200 II-ро

9923 5309 2700 13000 III-то

9923 5309 2700 10971 IV-то

51367

51367

25062

2335

13000

10970

504763

Изготвил:...........................               Главен счетоводител:...........................           Кмет:...........................

               /Мариян Славчев 0915/882135/                                                   / Татяна Пеняшка/                      /инж. Иво Цветков/

Забележка:

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

ПЛАН - ГРАФИК 

за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2013 година (в лева)

 - за разплащане в І-во тримесечие

в т.ч.:

 - за разплащане във ІІ-ро тримесечие

 - за разплащане в ІІІ-то тримесечие

 - за разплащане в ІV-то тримесечие

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2012 година (в лева)

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени в бюджета за 2013 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета 

за 2013 година.



В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2013 година.

                  (Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на 

                  съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено 

                  задължение. 


