
Приложение № 13

Дейност

Преходен 

остатък от 

бюджета

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" 46 842

Дейност 619 "Др. дейности по жил. стр-во, благоустройството и рег. развитие "-неусвоен остатък 

от Целева субсидия за капиталови разходи 264 478

Дейност 619 "Др. дейности по жил. стр-во, благоустройството и рег. развитие "- внесени  средства 

по Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

собственост, с участие на местното население 7 681

Дейност 746 "Зоопарк" - ограда в ОП "ЦЗПЖ" от дарение 26 168

Дейност 759 "Други дейности по културата" - финансово подпомагане за осъществяване на 

събития, свързани с организиране на проект Школа по занаяти в територията на АЕМО "Стария 

Добрич" 100 000

Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища "- Неусвоена 

през 2020 г. целева субсидия за зимно поддържане 90 108

Дейност 898 "Др. дейности по икономиката" - остатък от приходи от туристически данък  за 

дейности по Програма за развитието на туризма 22 042

Дейност 898 "Др. дейности по икономиката" - остатък от дарения в т.ч.: 6 886

 - остатък от дарения за Дена на Добрич и коледна украса 4 700

 - коледна украса "Снежен човек" 2 186

Дейност 998 "Резерв" 500 000

§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския 

съюз" 1 527 446

§ 61-02 "Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)" - остатък от внесени от 

общините отчисления чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2020 г., подлежащи 

на възстановяване 631 996

Преходен остатък към 31.12.2020 г. в местни дейности, в т.ч.: 3 223 647

остатък в левове по сметки от 2020 г. § 95-01 1 877 036

остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2020 г. § 95-02 1 346 611

СПРАВКА

за разпределение на преходния остатък към 31.12.2020 г. по бюджета за 2021 г. в местните дейности  




