
                           (печат)

                            (име, фамилия, подпис)

план отчет

853564,00 608993,00

0,00 25500,00

218700,00 179342,00

479424,00 346915,00

155440,00 57236,00

853564,00 608993,00

322832,00 301349,00

424772,00 287138,00

105960,00 20506,00

OK OK

         Изготвил: д-р Елис Зайкърова

                         (име, фамилия, подпис)

                         тел. за контакт: 0879918164

                         е - mail: kubratsk@abv.bg

Община Кубрат

Кмет: Алкин Неби

 - в дейност 623 "Чистота"

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета/отчета за касово 

изпълнение на бюджета на общината за 2020 г. по позиции от ЕБК:

1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 

г. и касово изпълнение към 31.12.2020 г. (лв), в т.ч.:

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 

 - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането им 

 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване 

Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2020 г.

 - по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 

 - по §§ 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в случаите, 

когато общината е собственик на депото) 

 - по §§ 37-00  - за внесен ДДС

Забележки: 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+").

                      2. Данните в справката са на касова основа и отразяват само плащания.

                      3. На ред "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които има плащания в 

съответствие с приетата план-сметка за 2020 г. (напр. възстановяване на безлихвен заем към ПУДООС (§§ 78-88), 

погашения по финансов лизинг (§§ 93-18), платени лихви по финансов лизинг (§§ 29-10) и др.), като се посочва 

размерът на плащането отделно за всяка една от позициите.

                     

 -  по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане): в 

дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" - поддържане и почrстване на 

уличните платна

в т. ч. за капиталови разходи

в т. ч. за капиталови разходи

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"


