
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

(в лв.)

Източник на финансиране

§ 40-00 Постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи/ 

финансиране от постъпления по § 

40-00

1 2 3 4

1 997 104 1 997 104

1 997 104 1 997 104

549 500 549 500

603 § 

51-00

Ремонт на водопроводи,водоеми,канализация, отводнителни 

съоръжения ремонт на водопровод в кметства ,ремонт отводнителни 

съоръжения гр.Смолян 40 000 40 000

606 § 

51-00 Укрепване , ремонт и събаряне  на сгради застрашени от самосрутване 50 000 50 000

284 § 

51-00  Обекти свързани с "бедствия, аварии и катастрофи 309 500 309 500

431 § 

51-00 Ремонт на  сгради общинска собственост 150 000 150 000

3122000

1 437 604 1 437 604

619 § 

52-06 Детски и спортни  площадки в селата 30 000 30 000

618 § 

52-06 Съфинансиране на обекти изпълнявани по проект "Региони в растеж" 732 000 732 000

619 § 

53-09

Инвестиционни проекти за детски градини и сгради общинска 

собственост 190 000 190 000

619 § 

53-09

Общ устройствен план на община Смолян  и КК Пампорово и 

екологични оценки на проекти за изменение на ОУП 165 604 165 604

619 § 

53-09   ГИС ,Устройствени планове и схеми,геодизически дейности 100 000 100 000

619 § 

54-00

Придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ / право на 

преминаманеотчуждаване на имоти/ в т. ч.    За ГПК  улици;пътища, 

гробища и друга техническа  инфраструктура 220 000 220 000

10000 10000

745 § 

52-06 Гробищни  паркове Смолян,Устово 5 000 5 000

745 § 

52-06  Гробищни  паркове  в кметства 5 000 5 000

0

0

Изготвил:Н.Кисьова

                            (име, фамилия, подпис)

Тел. за контакт:.................................... 

3. Празните редове се скриват преди печат.

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната 

и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти

Планирано финансиране на капиталови разходи:

                        2.Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на 

капиталови разходи за 2021 г. В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Забележки: 1.Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти 

в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

  Параграф 5500: Капиталови трансфери

      Обекти

    Функция 08: Икономически дейности и услуги

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности

      Обекти

      Обекти

Годишна задача за 2021 г.

Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти на 

социалната и техническата инфраструктура

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО 

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

No Наименование и местонахождение на обектите

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,  

(планирани по бюджета на общината за 2020 г.)

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа 

инфраструктура

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2020 

г.)

Преходен остатък от 2021 г.

Общо:


