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ВЪВЕДЕНИЕ
Реална автономия на Столична община е възможна при наличие на
достатъчни по обем приходи в общинския бюджет. Това наложи да се търсят
други източници за финансиране на общинските дейности и на проектите с
общоградско значение. Едно от направленията в тази насока бе свързано със
създаването и дейността на общинските фондове.
Успешната работа в областта на общинската приватизация позволи
формиране на значителни парични средства от продажбата на общински
предприятия и обособени части от тях. За ефективното управление на средствата
от приватизация през 1994 г. бе създаден Специализираният общински
приватизационен фонд (СОПФ). Законова основа за създаване на Фонда е чл. 6,
т. 3, ал. (2) на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, (ЗПСК),
който регламентира внасянето на 81 % от общите приходи от приватизацията на
общинските предприятия и 100 % от постъпленията от глоби, лихви и неустойки
по приватизационни договори, сключени от Столичната общинска агенция за
приватизация (СОАП). През сметката на Фонда преминават 10 на сто от
постъпленията от приватизация, които се насочват за усвояване от Общинския
гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП).
Фондът се управлява от Съвет за управление, (СУ СОПФ), като решенията
за финансиране със средства от него се приемат от Столичния общинския съвет.
ЗПСК регламентира дейността на Общинския приватизационен фонд в
следните основни направления:
• осигуряване на финансови средства за погасяване на несъбираеми
задължения на общинските предприятия и погасяване на кредитите за
незавършени обекти на общинското строителство;
• финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика;
• поддържане на компенсационен и на инвестиционен резерв на фонда за
посрещане на извънредни нужди на общината.
Работата на Специализирания общински приватизационен фонд се
регламентира с Правилник, приет от Столичния общински съвет, за дейността му
се изготвят програми и отчети, които се приемат от Столичния общински съвет.
Работата на Съвета за управление на Специализирания общински
приватизационен фонд (СУ СОПФ) през 2012 г. се осъществи при спазване
изискванията на основополагащите актове на СОС, Столична община и СОПФ Бюджет на Столична община за 2012 г., приет с Решение № 36 по Протокол 9 от
09.01.2012 г., Годишен общински план за работа по приватизация (ГОПРП) на
СОАП, одобрен с Решение № 87 по Протокол 10 от 23.02.2012 г. и Годишната
програма за работа на СОПФ, приета с решение 187 по Протокол 15 от
26.04.2012 г. На основа приетата Годишна програма СУСОПФ продължи и през
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2012 г. да финансира програмите и стратегиите, приети от Столичния общински
съвет.
І. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКАТА НА ФОНДА:
Касовата наличност по сметката на Фонда в началото на отчетната 2012
год. бе 7 927 915,15 лв., от които по разплащателната сметка 581 915,17 лв. и
средства на депозит – 7 345 999,98 лв. В края на периода (към 31.12.2012 год.)
наличността е 8 248 669,38 лв.
Наличността към 31.12.2012 г. е с 320 754,23 лв. по-висока от същата в
края на 2012 г. Покачването спрямо началото на годината е незначително и е
следствие от забавени или престартирани процедури по възлагане на
обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни работи и доставки
на апаратура и оборудване. В част от случаите това се дължи на необходимостта
от препроектиране в следствие установени поражения върху общинския сграден
фонд от земетресението през м. май 2012 година.
Структурата на наличността към 31.12.2012 е следната:
- по разплащателната сметка
- 166 351,22 лв.
- средства на депозит в "Юробанк България" АД 1 478,16 лв.
- средства на депозит в „Общинска банка” ЕАД
- 8 080 840,00 лв.
Поради ниската си маса, остатъчните средства в "Юробанк България" АД
(известна като „Пощенска банка”) не се олихвяват и предстои тяхното
прехвърляне в „Общинска банка” ЕАД.
Средствата на депозит в „Общинска банка” ЕАД се олихвяват към датата
на падежа с 3,20 % лихва. Агрегирана информация за наличностите, приходите и

Динамика на средствата в СОПФ през 2012 г.
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Показатели

разходите по сметката на Фонда е налице в справката, Приложение № 1 към
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настоящия годишен отчет.
ІІ. ПРИХОДИ ВЪВ ФОНДА
Приходите в СОПФ през 2012 год. възлизат на общо 13 124 962,34 лв., в
т.ч. :
- приходи от приватизационна дейност на СОАП - 81 % от постъпленията от
приватизация – 10 586 632,88 лв.
- приходите от лихви и неустойки, събрани от СОАП съгласно чл. 10, ал. 4,
т. 1 от ЗПСК и чл. 10, ал. 4, т. 2 от ЗПСК – 75 886,21 лв.
- приходи от възстановени заеми – 1 000 000 лв.
- начислени лихви по срочни депозити на временно свободни фондови
средства – 202 524,79 лв.
- за трансфер към ОГФМСП – 1 259 918,46 лв.
Данни за изпълнението на приходите и сравнението с разчета по
Годишната програма на Фонда (в лева ) са представени в таблицата:

Показатели

2012 г. по
Програмата

1

2

Общо приходи (1+2+3)
1. Приходи от СОАП (без ОГФМСП)
2. Лихви и неустойки от СОАП

Структура
в % от
годишната
програма

3

Отчет за 2012 г.

4

Процент на
изп. на ГП 2012 (к.3 :
к.1)

5

Структура в
% по отчета
за 2012 г.

6

10 349 000

100,00% 13 124 962,34

126,82%

100,00%

8 769 000

84,73% 10 586 632,88

120,73%

80,66%

80 000

0,77%

75 886,21

94,86%

0,58%

3. Лихви срочен депозит на СОПФ

400 000

3,87%

50,63%

1,54%

4. Възстановени заеми от ТД и СО

1 100 000
х

10,63%
х

202 524,79
1 000 000,00

90,91%
х

7,62%

5. Трансфер за ОГФМСП

1 259 918,46

11,90%

ІІ. 1 Приходи от СОАП
Сумарните приходи от Столичната общинска агенция за приватизация
(СОАП) възлизат общо на 11 922 437,55 лв. и включват 81-процентния дял за
СОПФ от приходите от приватизация (10 586 632,88 лв.), и пълния размер на
наложените от СОАП глоби и събрани неустойки (75 886,21 лв.)
Десетте процента отчисления за Общинския гаранционен фонд за малки и
средни предприятия възлизат на 1 259 918,46 лв. Тези средства само временно
пребивават по сметката на Фонда. В съответствие с действащата нормативна
уредба и предписанията на Одитиращия екип на Сметната палата, средствата за
ОГФМСП не следва да се превеждат директно от СОАП на Гаранционния фонд за
МСП, а да се трансферират през СОПФ. Фондът не разполага с тези средства и
не ги включва в разчетите си.
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Спрямо предходната 2011 г. постъпленията от приватизационна дейност са
увеличени над 2,28 пъти - от 4 674 955,46 лв. на 10 662 519,09 лв. Това до
голяма степен се дължи и на отложено плащане (втори транш) по
приватизационна сделка от 2011 година.
Спрямо приетата от СОС Годишна програма за работата на СОПФ за 2012
г. приходите от СОАП са изпълнени на 120,5 %, а приходите от лихви и неустойки
– на 94,86 на сто. Приходите от лихви и неустойки от СОАП постъпват в петдневен срок от получаването им в Агенцията.
СОАП провежда на приватизационни процедури в усложнена финансовоикономическа обстановка. Поради кризата търсенето на недвижими имоти е
намаляло. Влияние оказват и лихвените нива по дългосрочните кредити - над 60
на сто от сделките се плащат със заети средства. Годишната програма се
формира на база продажба много на брой малки обекти, като продажбата на
крупни обекти е епизодична.
ІІ. 2 Приходи от възстановени заеми
Общите приходите от възстановени заеми през 2012 г. са 1 000 000 лв., и
са изцяло по един от заемите, предоставени на бюджета на Столична община.
Структурирани по бенефициенти, погашенията са както следва:
- С цел погасяване на остатък от заем на дружество „Лозана” ЕАД на
стойност 115 010 лв. СОАП провежда процедура за продажбата на имот,
находящ се в кв. Обеля - Първа част. Имотът е част от активите на дружеството.
Поради липса на инвестиционен интерес, продажбата на имота не се осъществи
и заемът продължава да се води дължим. Дружеството е в лошо финансово
състояние и няма ресурс да направи погашения от други свои източници.
- Няма погашения по възстановяване на заем, предоставен по реш. 40,
прот. 59 от 21.06.1999 г. от дружеството, закупило фирма „Авторемонт” ОФ.
СОАП заведе и спечели всички съдебни дела срещу правоприемниците на

СТРУКТУРА
на паричните постъпления в СОПФ през 2012 г.
5. Трансфер за
ОГФ МСП; 11,9%;

1. Приходи от
СОАП - без
трансфер за
ОГФ МСП; 80,7%;

4. Възстановени
заеми от ТД и
СО; 7,6%
3. Лихви срочен
депозит на
СОПФ ; 1,5%;

2. Лихви и
неустойки от
СОАП; 0,6%;
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продаденото дружество и разполага с изпълнителен лист от частен съдия
изпълнител. Перспективата заемът да се погаси за сметка продажба други активи
на въпросното дружество са нищожни – последното е в несъстоятелност и не
разполага с активи, които биха могли да се продадат с цел обезпечаване на
вземането от 200 000 лв.
- Реактивиран е записът по заем, предоставен на „Егида” ЕАД през 2002 г.
по причина неизпълнение на Решение 23 от 26.05.2003 г. на СОС за
трансформация на заема на дружеството в капитал. Задължението е с валидност
до отразяване на промяната в Агенцията по вписванията.
- Вземанията на СОПФ по заеми, предоставени на бюджета на Столична
община са по 3 (три) решения на СОС :
- Бюджет на СО - ПУДООС 2 412 720,00 лв. Р. 787, пр. 64 от 24.11.2005 г.
- Бюджет на СО - заем 2009 4 400 000,00 лв. Р. 615, пр. 48 от 01.10.2009 г.
- Бюджет на СО - тикет с-ма 1 499 172,11 лв. Р.158, пр. 42 от 17.03.2005 г.;
изм. с Р. 72, пр.110 от 31.05.2007 г.
Погашенията през 2012 г. са само по един от заемите – този, отпуснат по
решение № 716 по прот. 80 от 20.12.2010 г., изменено и допълнено с решение 51
по прот. 5 от 22.12.2011 г. на СОС. Общинската администрация преведе по
сметката на СОПФ ( съгл.решение 51/2011 г. на СОС) общо 1 000 000 лв., от общо
записани 1 100 000 лв. както следва :
- 1 (една) вноска за сметка на преходни остатъци от 2011 г.,
- 4 (четири) вноски по 200 000 лв. в периода април – юли 2012 г. и
- 1 (една) една вноска от 100 000 лв. от м. декември 2012 г.
Общата сума на преходния остатък от задължения на бюджета на СО към
СОПФ е 7 311 892,11 лв.
В процедура е сключването на договор за възстановяване на средствата в
размер на 1 499 172,11 лв. с "Център за градска мобилност" ЕАД по реш. 158 по
прот. 42 от 17.03.2005 г.; изм. с реш. 472 прот. 110 от 31.05.2007 г. за
съфинансиране на проекта за изграждане на системата за автоматизирано
таксуване на пътниците в столичния градски транспорт. Процедурно, сключването
на договор за заемообразно финансиране се предхожда от увеличаване на
капитала на дружеството - бенефициент по решение на Столичния общински
съвет с непарична вноска на принципала – Столична община. Размерът на
непаричната вноска (дялове и/или акции) се базира на ескпертна оценка на
оценители, определени от Агенцията по вписванията. Предвид реш. 472/2007 г.
„ЦГМ” ЕАД сключва револвиращ договор с експлоатационното предприятие
„Столичен електротранспорт” ЕАД за възстановяване на средствата като заем,
съгласно взаимно приет погасителен план. Подробна информация за
заемообразното финансиране със средства от Фонда е представена в справка
Приложение № 2.
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ІІ. 3 Приходи от лихви по депозити
Постъпилите лихви от срочното депозиране на временно свободните
средства по сметката на Фонда за 2012 г. възлизат на 202 524,79 лв. Приходите
от лихви по депозити през 2012 г. са с над 945 300 лв. по малко от начислените
лихви през предходната 2011 година. Това е нормално, предвид активното
разходване на средства, довело до над трикратно намаляване на свободната
парична маса.
Средствата на СОПФ са депозирани в две банки – „Общинска банка” ЕАД и
"Юробанк България" АД. Депозитът в "Юробанк България" А е 1 478,16 лв. е
остатъчен и по него не се начисляват лихви.
Депозит в „Общинска банка” ЕАД към 31.12.2012 г. е 8 080 840,00 лв. при
3,2 % лихва към датата на падежа. Получените лихви, посочени по-горе, за 2012
година са изключително от депозита на СОПФ в „Общинска банка” ЕАД.
Върху средствата по разплащателната сметка на Фонда не се начислява
лихва.
ІІІ. РАЗХОДИ НА ФОНДА
Разходването на средства от Фонда се обуславя от два фактора –
плащания за преходни обекти по решения на СОС от минали периоди и плащания
по решения на Столичния общински съвет от текущата 2012 година.
Общата стойност на плащанията за преходни обекти към 01.01.2012 година
бе 10 687 033 лв., от които предстоящите плащания през 2012 г. за Капиталовата
програма на Столична община 6 345 242 лв. и плащания за обекти и проекти на
районните администрации е 4 341 791 лв. Над 80 на сто от разходите за
преходни обекти от минали години се разплатиха в периода януари – юни 2012
година. Към плащанията по преходни обекти се добавят и плащанията по
сключени изпълнителски договори по решения от текущата 2012 година.
Задълженията за плащане и самите плащания са пряко свързани с календарните
графици на провеждане на конкурсни или тръжни процедури по Закона за
обществените поръчки и сключването на договори с фирмите, спечелили ги.
Бенефициентите на финансирането – Столична община или районни
администрации следва да спазват решението на Столичния общински съвет за
не-повече от 20% първоначално авансово плащане. Междинните плащанията по
време на строителството и при реализацията на доставката на дълготрайни
материални активи (техника, оборудване и др.) се базират на изискванията на
Правилника за капиталното строителство и представяне на надлежно оформени и
валидни платежни документи за разходи на труд и материали.
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ІІІ. 1 Решения за финансиране
С Разчета по Годишната програма на СОПФ през 2012 г. се предвиждат
постъпления от 10 349 000 лв. по източници както следва :
( В лева )
Показатели :
Общо зa 2012 г.
І. ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. заеми)
10 349 000
А. НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)
9 249 000
1. Приходи от СОАП - 81 %
8 849 000
2. Приходи от лихви (прогноза)
400 000
Б. ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ
1 100 000
През 2012 год. СУ СОПФ прие решения за финансиране на обща стойност
12 303 802,53 лв. от които за пряко финансиране на районните администрации е
61,2% съответствуващи на 7 534 362,53 лв. и за обекти от Капиталовата
програма на СО - 38,8%, равняващи се на 4 769 440 лв.
Разпределението по структурни направления и бюджетни дейности е както
следва :
- СМР в инфраструктурата на образованието – 6 864 362,53 лв. или 55,8 но
сто от средствата;
- СМР и апаратура за дейностите по здравеопазването в столичния град
950 000 лв. или 7,7 % от средствата;
- Обекти за обновяване и поддържане на зелената система на града,
екологични обекти и приют за кучета – 3 100 000 лв. или 25,2 % от
средствата;
- За създаване и разширяване на транспортната инфраструктура на града –
изграждане на нови велоалеи -1 300 000 лв. или 10,6 % от средствата;
- Аварийни ремонтни дейности в сгради на районни администрации – 70 000
лв. или 0,6 % от средствата.
- Разходи от направление”Портфолио” за възстановяване на суми по
разтрогнати приватизационни договори на основа влезли в сила съдебни
решения 19 440 лв. или 0,2 % от средствата.
Предвид увеличението на постъпленията от приватизационна дейност на
СОАП прие решения за финансиране над разчетите по Програмата. Информация
за приетите решения за финансиране е представена в Приложение № 3 към
настоящия доклад.
През 2012 г. Съветът за управление на специализирания общински
приватизационен фонд не е приемал решения за заемообразно финансиране на
Столична община или други подразделения на бюджетна издръжка.
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ІІІ. 2 Плащания от сметката на Фонда
Осчетоводените общи разходи към 31.12.2012 г. възлиза на 12 804 208,11
лв. при 19 332 918,67 лв. през предходната 2011 г. Общата сума е с 6 528 710,56
лв. по-малка от разходите за същия период на предходната отчетна 2011 г.
По Програмата за капиталови разходи на Столична община за 2012 г. са
осчетоводени 2 688 139,67 лв. Плащанията (трансферите) в полза на районните
администрации възлизат на обща сума 8 856 139,67 лв. И през 2012 г.
продължава тенденцията на децентрализиране на финансирането, като
средствата се насочват за усвояване към районните администрации.
За 2012 г. като разход се отчитат преведените отчисления за ОГФМСП и те
възлизат на 1 259 918,46 лв.
Към плащанията през 2012 се отнасят и 12,00 лв. банкови разходи във
връзка с обслужването на срочния влог в „Юробанк” ЕАД. (Пощенска банка)
ІІІ. 3 Плащанията по обекти от Капиталовата програма на СО
Салдото по Програмата за капиталови разходи на Столична община е
2 688 139,67 лв. или и намаляло с 5 187 085,61 лв. е по-малко от тава към края на
предходната година. Преобладаващата част от разходите са по решения на СОС
от минали години и тяхната структура е както следва :
Години
Разходи по КП в (%) = 100%

2008
0,77 %

2010

2011

31,66 %

13,93 %

2012
53,29 %

Високият дял на плащанията по решения от минали години се дължи на
завършването и въвеждане в експлоатация обекти, времето за изпълнение на
които преминава в следващи години. По тази причина плащанията за 2010 г. са за
дейности по изграждане на общодостъпна среда в училища и детски заведения,
плащания по проекта за изграждане на информационен център и интегрирана
информационна система в Столична община и завършването на обект
„Реконструкция, реставрация на административна сграда на Столична община на
ул. „Париж” № 3 и за закупуване на медицинска апаратура за СБДПЛР Панчарево.
Плащанията за 2011 г. в голямата си част са за закупуване на медицинска
апаратура за „Първа МБАЛ - София” ЕАД, за основен ремонт на бл. 2 на СБДПЛР
Кремиковци и отчасти за обекти като „Подход към ОКИ Театър София”, остатъчни
плащания за новопостроени и разширения към съществуващи ОДЗ и ЦДГ и по
реш. 285 от 2011 г. и за реконструктивни дейности в парк „Гео Милев”.
Плащанията за обекти по Капиталовата програма на СО за 2012 г. са само
за изграждането на приюта за кучета в с. Горни Богров.

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд прадез 2012 г. стр. 10

Представените в справката данни показват, че при гласувани от СОС
решения през 2012 г. на стойност над 12,3 млн. лева само 1,43 лв. или 11,6 %
средствата са усвоени в годината, за която са разчетени. Процентът на усвояване
„година в година” е с намаление спрямо предходната 2011 г., когато усвояването
бе 80,6%. Пълна и изчерпателна информация за извършените през 2012 г.
плащания за обекти от КП на СО е представена в Приложение № 4 и
Приложение № 4.1
ІІІ. 3 Плащанията в полза на районните администрации
И през 2012 г. продължиха да се извършват плащания по решения на СОС
с бенефициенти районните администрации. Разплатени са общо 8 856 139,67
лв. при 10 197 693,24 лв. за предходната 2011 година. На районните
администрации е вече предоставена възможност да контролират изпълнението
на строително-монтажни работи на стойностни обекти като строителство на нови
или разширение на съществуващи детски градини. Това са обекти на р. Красно
село, р. Лозенец, р. Кремиковци, под праговете за строително-монтажни работи и
доставки съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Изплатените средства на районите (виж Приложение № 5) също включват
разходи по преходни обекти от последните четири отчетни години, както следва :
Години

2009 - 2012 г.

Трансфери (лв.)

8 856 139,67

-1 848,79

816 694,66

100,0%

0,0%

9,2%

Отн. дял (%)

2 009

2 010

2 011

1 837
654,10
20,8%

2 012

6 203
639,70
70,0%

С плащанията през 2012 г. се приключи с изпълнението на всички решения
за финансиране от Фонда от 2010 година.
Осчетоводените разходи за 2011 г. се отнасят за всички приети от СОС
решение за финансиране, вкл. решение 320 по прот. 90 от 26.05.2011 г. на СОС с
което се финансира изграждането на 2 бр. нови детски градини (р. Връбница и р.
Кремиковци) и разширение на 4 броя съществуващи сгради на детски градини и
заведения в районите Оборище, Илинден, Надежда, и Люлин.
Степента на усвояване на средствата по решения а СОС от 2012 г. е 70 на
сто. Напълно изпълнени са решения 330 и 449 от 2012 г.
По решение 319/2012 г. са разплатени 3 876 300,34 лв. или 86,6 на сто от
дължимото като остатъчни плащания има към 7 района.
По решение 446/2012 г. са разплатени 95,5 на сто от средствата. Остава
частично плащане към район Красна Поляна в размер на 20 215 лв.
По решение 447, пр. 21 от 09.07.2012 г. (в частта за 2012 година) са
разплатени 1 510 256 лв. или 71,9 на сто от дължимото.
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Няма плащания по решения 448 и 608 от 2012 г. за общо 107 862 лв.
Същите са разплатени на бенефициентите през м. януари и февруари 2013 г.
Пълната информация за трансферите, извършени към районните
администрации – общо за районите и в хронологичен порядък се съдържа в
Приложение № 5 и Приложение № 5.1 към отчета.
ІV . ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2013 Г. ПО ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ
ІV.1 Предстоящи плащания по проекти и обекти
Към предстоящите разходи се отнасят плащания за обекти или проекти,
гласувани с решения на Столичния общински съвет от 2012 г. и от минали
периоди (2007 – 2011 г.), надлежно изброени в Приложение № 6. Общата
стойност на неразплатените задължения възлиза на 15 044 298,85 лв. и включва
проекти по Капиталовата програма на СО – 4 356 909,21 лв. и трансфери за
районните администрации за 10 687 389,64 лв.
Дължимите плащанията по периоди се разпределят както следва :
- 2007 г. – 2010 г.
- 1 477 000 лв. или 9,8 %
- 2011 г.
780 000 лв. или 5,2 % и
- 2012 г.
- 12 787 299 лв. или 85,0 %.
Масата на дължимите плащания по преходни обекти спрямо предходната
2011 г. нарастват с общо 4 356 610 лв. Задълженията по обекти от КП намаляват
с близо 2 000 000 лв., докато задълженията към районите нарастват с над 6 345
600 лв.
В общата сума на решенията с давност стоят : неотменено до момента
решение 468 по прот. 110 от 31.05.2007 г. за основен ремонт на физкултурен
салон към 149 СОУ р. Овча Купел, задържано плащане поради съдебно
оспорване на разходи по конструктивно укрепване на 18 СОУ „У. Гладстон” в р
Възраждане, хоспис към „ХХV ДКЦ – София” ЕООД и други.
Задълженията от 20112 г. се формират от две решения - СМР и закупуване
на апаратура за родилно отделение за „Втора САГБАЛ-Шейново” ЕАД и
конструктивно укрепване на четвъртия етаж и подмяна на покрив на 32-ро СОУ,
р.Възраждане.
Основна причина за нарастването на задълженията по преходни обекти е
записът по реш. 447 по прот. 21 от 19.07.2012 г. за изграждане на нови и
разширяване на съществуващи детски градини, където изрично е посочено, че
цялото финансиране е на стойност от 9 400 000 лв., от които платими през 2012 г.
са 2 100 000 лв. По този начин, при осчетоводени разходи по решението
1 510 256 лв. и дължими суми по сключени договори за строителство 9 371 020,60
лв., предстоящите плащания са за 7 860 764,60 лв.
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VІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СУ СОПФ:
През 2012 г. са проведени 12 редовни заседания на Съвета, на които са
обсъдени 61 точки по дневните редове, по които са взети решения и представени
за одобрение от Столичния общински съвет.
ПРИЛОЖЕНИЯ :
Справка 1 Справка за наличностите, приходите и разходите към
31.12.2012 г.
Справка 2 Справка за плащанията по заеми, предоставени със
средства от СОПФ
Справка 3 Обекти и проекти, финансирани с източник СОС по
доклади от СУ СОПФ от 2012 г.
Справка 4 Аналитична оборотна ведомост по с/ка 4010 и с/ка 4020
за плащания по Капиталовата програма през 2012 г.
Справка 4.1 Хронологична ведомост по с/ка 4010 и с/ка 4020 В
за плащания по Капиталовата програма на СО за 2012 г.
Справка 5 Аналитична оборотна ведомост по с/ка 7549 за плащания
към районните администрации към 31.12.2012 г.
Справка 5.1 Хронологична ведомост по с/ка 7549 за плащания
към районните администрации към 31.12.2012 г.
Справка 6 Справка за плащанията от СОПФ по преходни обекти от
2011 г.
Справка 6.1 Дължими плащания по Капиталовата програма на СО и
към районните администрации по решения на СОС до
31.12.2012 г. вкл.

София, февруари 2013 г.
бс/бс

