
№ по Наименование на функцията и групата §;§

 ред ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

І. Взаимоотношения  с  ЦБ

Получени трансфери / субсидии/вноски / 31-00 19549152

от ЦБ

          - обща субсидия за делегирани от държавата 31-11 19570568

дейности

          - възстановени трансфери за ЦБ (-) 31-20 -21416

ІІ. Временни безлихвени заеми

Получени/предоставени временни безлихвени заеми 

от/за ЦБ 74-00

ІІІ. Операции с финансови активи и пасиви

Временно съхр. средства и с-ва на разпореждане 88-00 -88088

           - средства на разпореждане предоставени 88-03 -88088

от/за сметки за средства от ЕС/ +/-/

Друго финансиране 93-00 0

           - друго финансиране  /+/-/ 93-39

Депозити и средства по сметки 95-00 1695667

           - остатък в лв. по с/ки от предх. п/д /+/ 95-01 1695667

           - остатък в лв.равн.по вал.с/ки от предх.п/д /+/ 95-02

ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ: 21156731

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

І. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и други данъци

Данък върху доходите на физически лица 01-00 24000

         - окончателен годишен /патентен/ данък 01-03 24000

Имуществени данъци 13-00 1815600

         - д-к в/у недвижими имоти 13-01 435000

         - д-к в/у превозните средства 13-03 1000000

         - д-к при придобиване на  имущества по 13-04 380000

            възмезден начин

         - туристически данък 13-08 600

Други данъци 20-00 300

Всичко имуществени данъци: 1839900

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от общинска собственост 24-00 436000

         - нетни прих.от прод.на усл.,стоки 24-04 65000

         - приходи от наеми на имущество 24-05 110000

         - приходи от наеми на земя 24-06 260000

         - приходи от дивиденти 24-07 1000

         - пр. от лихви по тек.б-ви сметки 24-08 0

Общински такси 27-00 2514759

         - за ползване на детски градини 27-01 0

         - за ползв.на детски ясли и др.по здрав. 27-02 11000

         - за полз. на дом. социал. патронаж 27-04 285000
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         - за полз. на пазари, тържища, тротоари, 27-05 180000

         - за ползване на ПДГ 27-06 0

         - за битови отпадъци 27-07 1748759

         - за технически услуги 27-10 85000

         - за административни услуги 27-11 140000

         - за откупуване на гробни места 27-15 23000

         - такса за притежаване на куче 27-17 2000

         - др.местни такси определени със закон 27-29 40000

Глоби, санкциии нак. лихви 28-00 192000

         - глоби, санкции,нак.лихви,обезщетения 28-02 35000

         - наказат.лихви за данъци мита и осиг.вноски 28-09 157000

Други неданъчни приходи 36-00 15000

         - други неданъчни приходи 36-19 15000

Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите 37-00 -161000

         - внесен ДДС /- / 37-01 -145000

         - внесен данък, в/у прих.от стоп.дейност 37-02 -16000

           на бюдж.предприятия /-/

Приходи от продажба на общ. имущество 40-00 320000

         - приходи от продажба на земя 40-40 320000

Приходи от концесии 41-00 54000

Помощи,дарения и др.безв.пол.суми 45-00 0

         - текущи дарения,помощи и др.безв.пол.суми 45-01

Всичко неданъчни приходи: 3370759

Всички имуществени и неданъчни приходи: 5210659

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ

Получени трансфери /субсидии / от ЦБ 31-00 4027600

          - обща изравнителна субсидия /+/ 31-12 2459200

          - целева субсидия за капиталови разходи 31-13 1568400

Всичко взаимоотношения : 4027600

ІІІ. Трансфери 

Трансфери между бюджетни сметки 61-00 -92406

           - получени трансфери 61-01 507594

           - предоставени трансфери /отчисления ТБО/ 61-02 -600000

Трансфери между бюдж. и сметки за СЕС 62-00 0

           - получени трансфери от СЕС 62-01

           - предоставени трансфери /заем фин.корекция/ 62-02

Всичко трансфери: -92406

ІV Временни безлихвени заеми
Получени/предоставени временни безлихвени заеми 

от/за ЦБ 74-00 -700000

Временни безл.заеми м/у бюдж.и изв.бюдж.с-ки 76-00

Временни безлихвени заеми от сметки за чужди 78-00

средства

Всичко заеми: -700000

V. Операции с финансови активи и пасиви

Придобиване на дялове, акции и съучастия 70-00 0

Придобиване на дялове и акции и увеличение на 

капитала и капиталовите резерви 70-01 0

Заеми от други банки и други лица в страната 83-00 -125340

Погашения по краткосрочен заеми от ФЛАГ 83-81 0

Погашения по дългосрочни заеми от ФЛАГ 83-82 -125340

Друго финансиране 93-00 0

Друго финансиране /+/-/ 93-39

Депозити и средства по сметки 95-00 3467786



           - остатък в лв. по с/ки от предх. п/д /+/ 95-01 3467786

Всичко финансиране на дефицита: 3342446

ОБЩО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 11788299

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 32945030


