
Показател Вид на разхода
Количество         

(брой)

Общ размер                                     

(лева)

1. 

2. 

3. 

4.

5. и т.н.

0,00

1. 

2. 

3.

4.

5. и т.н.

0,00

1. 

2. 

3.

4.

5. и т.н.

ІІІ. Закупуване на спортни пособия за 

съответния вид спорт, пряко свързани с 

провеждане на занимания за начална 

спортна подготовка на децата по 

проекта - без оборудване на спортен 

обект                                                          

(до 30% от максималния размер на 

средствата)

Приложение №1                           

към договор №…….…...……...…./….…….….2018 г.

ФИНАНСОВ ПЛАН

Общо одобрени средства по показателя:

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”

Образец №9

одобрени със Заповед № РД-09-68/08.02.2018 г. на Министъра на младежта и спорта

Общо одобрени средства по показателя:

за разходване на средства в размер на ............................. лева,

(Описват се одобрените средства по показатели от I до IV - количествено-стойностна сметка)

ІІ. Разходи за ползване на спортния 

обект или съоръжение и консумативи, 

свързани със спецификата на спорта и с 

проекта                                                      

(до 40% от максималния размер на  

средствата)

І. Разходи за спортни специалисти, 

помощен персонал и медицинско 

осигуряване, вкл. осигуровки за 

здравно осигуряване и държавно 

обществено осигуряване                                                                   

(до 40% от максималния размер на  

средствата)

1



0,00

1. 

2. 

3. 

4.

5. и т.н.

0,00

0,00

ЗА ПЪРВАТА СТРАНА:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

ВАНЯ КОЛЕВА

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ":

СИЛВАНА ПЕРОЗОВА

Директор на                                                                                  

Дирекция УСВ:                                                                                                     

                      (Кр. Бунджулова)

Дирекция УСВ:                                                                      Дирекция "Финанси":

                         

ІІІ. Закупуване на спортни пособия за 

съответния вид спорт, пряко свързани с 

провеждане на занимания за начална 

спортна подготовка на децата по 

проекта - без оборудване на спортен 

обект                                                          

(до 30% от максималния размер на 

средствата)

Експерт на ММС за административната област:

ІV. Организационни разходи, пряко 

свързани с провеждане на занимания за 

начална спортна подготовка на децата и 

изпълнението на проекта                                                             

(до 10% от максималния размер на  

средствата)

Общо одобрени средства по показателя:

Общо одобрени средства по показателя:

                                с което е сключен договора и печат)

ОБЩО ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ОТ ММС ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

            ЗА ВТОРАТА СТРАНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  (име, фамилия, подпис на лицето,        

Настоящият финансов план е изготвен в два еднообразни екземпляра.
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