
ПРИПОЖЕНИЕ № 1 О 

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2020 г., ФИНАН
С

ИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО 
§40·00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"

(впв) 

Източник на 
финансиране 

Уточнен план
Наименование към 31.12.2020 г. 

Годишна § 40-00 Постъпления Отчет към 
стойност от продажба на 31.12.2020 г. 

общински нефинансови ак
тиви 

1 1 < 3 4 5 
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджет на общината за 2020 г.) 1676053 1676053 

Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2020 г.) -270 831 -270 831

преходен остатък от 2019 г. 

Общо 

(

пос

тъ

п
л
ени

я 
о
т 

пр
од

ажба на общински нефинансови активи
, (

п
л
анирани по бюджет

на общината за 2020 г.) 1676053 1 676 053 

Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2020 г.) -270 831 -270 831

Пос

тъ

пления от 

п

родажба на об

щ

ински нефинансови а

к

тиви без 

ДД
С 

1405 222 1405222 
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и те

х
ническа инфраструктура 

и на к
а
пита

л
ови раз

х
оди 1405222 1405 222 

Планирано финансиране на текущи ремонти на соци ална и техническа инфраструктура 1 310 821 1 310 821 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда, в т.ч.: 

1 310 821 1 310 821 
д. 606 "Изграждане, ремонт и помържане на улична мрежа"§ 10 -Текущ 
ремонт/рехабилитация н

а улична мрежа, паркинги, подлези, тротоари, бордюри и 
др. 1173 267 1173 267 
д. 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 
регионално развитие" 
§ 10 • Благоустрояване на междублокови пространства 137 554 137 554 

Планирано финансиране на капиталови разходи:
о 94401 94401 

Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социа
л
ната и 

техническата инфраструктура

Параграф 5 100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи о о о 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи о 94401 94401 
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на окопната среда 94401 94401 
Обекти 94401 94401 

д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" 94401 94401 
Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, в т.ч. осветление 94401 94401 

Повдигната пешеходнапътека пред у-ще "Климент Охридски", с. Константинова, в 
т.ч. осветяване 9 685 9 685 9685 
реш.№ 253-1/Пр.8!29.09.2020г. Об.съвет Варна 

Повдигната пешеходна пътека на ул. "Подвие• при входа на "Първа езикова 
гимназия'', .в т.ч. осветяване 10 275 10 275 10 275 
реш.№ 253-1/Пр.8!29.09.2020г. Об.съвет Варна 

Повдигната пешеходна пътека на бул. "Трети март" при автобусна спирка 
"Янтран, в т.ч. осветяване 12 991 12 991 12 991 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. Об.съвет Варна 

Пешеходна пътека в с. Тополи, уп. Акация, преди табелата за Тополи - напречна
неравност 2 043 2 043 2 043 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. Об.съвет Варна 

Изграждане на 2 броя напречни неравности преди съществуваща пешеходна 
пътека на ул. "Ана Феликсова", в т. ч. осветяване 17033 17 033 17033 
реш.№ 253-1/Пр.8/29.09.2020 г. Об.съвет Варна 

Pr. 10 prlhodl ро § 40_З1.12.2020 



Източник на 
финансиране 

Уточнен план 

Наименование към 31.12.2020 г. 
Годишна § 40-00 Постъпления 01'-IBT КЪМ 

стойност от продажба на 31.12.2020 г. 

общински 
нефинансови активи 

L 3 4 5 

Изграждане на два броя напречни неравности на уп. "Ян Хуняди" №5 пред сградата 
на Сектор "Пътна полиция" 4 873 4873 4 873 

реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. 06.съвет Варна 

Изграждане на изкуствена неравност на ул. "Боровец" 58 кв. "Галата и 

2 014 2 014 2 014 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. 06.съвет Варна 

Изграждане на изкуствена неравност на ул. "Доктор Любен Попов" от паркинга в 
основата на паметника към централния вход на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" 2 014 2 014 2014 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020г. 06.съвет Варна 

Изграждане на изкуствена неравност на уп. н30• (к.к. "Св.св.Константин и Елена") 
до "Дентапрайм" в това число осветление 7 372 7 372 7 372 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020г. 06.съвет Варна 

Изграждане на пешеходна пътека на ул. "Дойран" No9 пред основната сграда на ДГ 
№12"Ян Бибиян", в това число осветление 9 220 9220 9 220 
реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. 06.съвет Варна 

Изграждане на два броя напречни неравности на ул. "Вяра" 
5961 5 961 5 961 

реш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. 06.съвет Варна 

Изграждане на два броя напречни неравности с.Звездица, в т.ч. осветление 
10 920 10 920 10 920 

раш.№ 253-1/Пр.8129.09.2020 г. 06.съвет Варна 

Параграф 5500: Капиталови трансфери о о о 

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа 
инфраструк,ура о о 

Pr. 10 prihodl ро § 40_31.12.2020 


