
ОБЩИНА БРЕГОВО

КОД ПО ЕБК 5503

(в лева)

I.

Трансфери между бюджета на общината и ЦБ за 2021 г. за отчетния период от 01.01.2021 г.  

до 31.12.2021 г.
УТОЧНЕН ПЛАН 

КЪМ ПЕРИОДА

УСВОЕН ЛИМИТ ОТ 

СЕБРА КЪМ 

ПЕРИОДА (ОТЧЕТ)

ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ 

ЗА СМЕТКА НА 

ИЗТОЧНИКА

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  

ЗА 2022 Г.

§§ 31-12 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 698 700 698 700 628500 70200

В това число за:

 - зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 70 200 70 200 70 200

§§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи 424 700 424 700 332756 91944

§§ 31-18 - получени от общини трансфери други целеви разходи  от ЦБ 145 862 145 862 31101 114761

В това число за:

 - предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия 0

 - по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи (ремонт и изграждане на 

инфраструктурни обекти и придобиване на ДМА) 0

 - трансформирана целева субсидия за капитаови разходи (чл.89 от ЗДБРБ 2021 г.) 0

§§ 31-20 - възстановени трансфери за ЦБ (-) X X X

Р А З Ш И Ф Р О В К А

На трансфери между бюджета на общината  и ЦБ за 2021 г.



ІІ.

Всичко разходи по дейности 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии 

и 284-Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

ФУНКЦИЯ 02 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" от общо за общината

ГРУПА Б. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ

И АВАРИИ

§§, ОТЧЕТ ЗА Средства за сметка Средства за сметка

по който са отчетени 

разходите

2021 г. - сумата следва 

да отговаря на отчета 

за съответната дейност 

от касовия отчет

на целевия трансфер от 

ЦБ 

на собствени приходи

283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И

АВАРИИ

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 283 0 0 0

284 ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 284 0 0 0

ОБЩО ЗА ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ 0 0 0

Неусвоени суми (Разлика м/у отчета по т. 1 и усвоените средства - общо за двете дейности)   0  

ЗАБЕЛЕЖКА: Сборните суми по отчет от дейности 283 и 284 следва да съответстват на тези от файл B - 3

(лева)

Общо разходи за дейности по зимно поддържане и снегопочистване към 31.12.2021 г., , регламентирани с 

Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; 

попр., бр. 95 от 2012 г.), в това число:

От трансфера за 

зимно поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2021 г.

От преходни остатъци 

от трансфери за зимно 

поддържане и 

снегопочистване (2018 

г - 2020 г.)

От собствени приходи От други източници

76 001 0 60968 7135 7898

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИЯ 02 И ФУНКЦИЯ 08



Общо разходи за придобиване на ДМА за зимно снегопочистване:

От трансфера за 

зимно поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2020 г.

От трансфера за зимно 

поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2019 г.

От трансфера за зимно 

поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2018 г.

От други източници

43 760 23740 20020

Наличност към 31.12.2021 г. от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване, в това число:

От трансфера за 

зимно поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2021 г.

От трансфера за зимно 

поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2020 г.

От трансфера за зимно 

поддържане и 

снегочистване по 

ЗДБРБ за 2019 г.

От трансфера за зимно 

поддържане и 

снегочистване по ЗДБРБ 

за 2018 г.

70200 70 200

ЗАБЕЛЕЖКА: В разходите за дейности по зимно поддържане и снегопочистване към 31.12.2021 г. се отчитат и 

разходите за материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане, финансирани с трансфери за зимно 

поддържане и снегопочистване за периода от 2018 г до 2020 г.)

Изготвил: Христина Николова 0885823152

               /име, фамилия, тел. за контакт, е-mail/

               /име, фамилия, тел. за контакт/





Средства за сметка Средства за сметка

на целеви трансфер от 

ЦБ от предходни 

години

 на други източници

0 0

0 0

0 0

  


