
Документи - образование

  

Информация за разпределение на допълнително предоставени средства по ПМС №232
за 2022 година

ЗАПОВЕД относно&nbsp;Разпределение на средствата, получени от Първостепенния
разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за
2022 г.

  

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 –
Подготвителна полудневна група в училище

  

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски
градини" по нормативи за 2021 г., съгласно ЗДБРБ 2021 г. на Община Попово, по данни
от НЕИСПУО към 01.01.2022 г.
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http://files.popovo.bg/Obiavi/2023/obrazovanie/inf_razpr_sredstva_2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2023/obrazovanie/inf_razpr_sredstva_2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_uchilishta-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_uchilishta-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/zapoved_formula_uchilishta-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/razpredelenie_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/razpredelenie_DD_DG-2022.pdf
http://files.popovo.bg/Obiavi/2022/obrazovanie/razpredelenie_DD_DG-2022.pdf


Документи - образование

ЗАПОВЕД относно&nbsp;Разпределение на средствата, получени от Първостепеннияразпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за2021 г.  

ЗАПОВЕД относно&nbsp;Формула за разпределение на средствата за издръжка/местна дейност/ за 2021 г. между детските градини за местна дейност 311 – Детскиградини  

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 –Подготвителна полудневна група в училище  

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределение на средствата по детски градини за 311 местнадейност и 431 дейност, съгласно утвърдения бюджет от ПРБ на Община Попово за2021 г., по данни от НЕИСПУО към 01.01.2021 г.  

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детскиградини" по нормативи за 2021 г., съгласно ЗДБРБ 2021 г. на Община Попово, по данниот НЕИСПУО към 01.01.2021 г.

ЗАПОВЕД относно&nbsp;Разпределение на средствата, получени от Първостепеннияразпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за2020 г.  

ЗАПОВЕД относно&nbsp;Формула за разпределение на средствата за издръжка/местна дейност/ за 2020 г. между детските градини за местна дейност 311 – Детскиградини  

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 –Подготвителна полудневна група в училище  

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределение на средствата по детски градини за 311 местнадейност и 431 дейност, съгласно утвърдения бюджет от ПРБ на Община Попово за2020 г., по данни от НЕИСПУО към 01.01.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детскиградини" по нормативи за 2020 г., съгласно ЗДБРБ 2020 г. на Община Попово, по данниот НЕИСПУО към 01.01.2020 г.  

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  за превенции на рисковото поведение сред подрастващитеи промоция на здраве  

ПРОГРАМА  за оптимизация на мрежата на общинските училища и детски градини вобщина Попово за учебната 2012-2013 година  
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