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I. Взаимоотношения с ЦБ

Получени трансфери / субсидии/вноски / 31-00 6418653
от ЦБ

- обща допълваща субсидия и др. 31-11 6418653
трансф. за ДД от ЦБ за общини / + /

II. Операции с финансови активи и пасиви
Временно съхр. средства и с-ва на разпореждане 88-00 -37550

- средства на разпореждане предоставени 88-03 -37550
от/за сметки за средства от ЕС/ +/-/
Друго финансиране 93-00 349362

- друго финансиране /+/-/ 93-39 349362
Депозити и средства по сметки 95-00 403949

- остатък в лв. по с/ки от предх. п/д 1+1 95-01 403814
-  остатък в лв.равн.по вал.с/ки от предх.п/д /+/ 95-02 135

ОБЩОДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ: 7134414

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци

Данък върху доходите на физически лица 01-00 45000
- окончателен годишен /патентен/ данък 01-03 45000

Имуществени данъци 13-00 1376000
- д-к в/у недвижими имоти 13-01 425000
- д-к в/у превозните средства 13-03 590000
- д-к при придобиване на имущества по 13-04 358000

възмезден начин
- туристически данък 13-08 3000

Други данъци 20-00 2000
Всичко имуществени данъци: 1423000

2. Неданъчни приходи
Приходи и доходи от общинска собственост 24-00 224500

- нетни прих.от прод.на усл.,стоки 24-04 50000
- приходи от наеми на имущество 24-05 108000
- приходи от наеми на земя 24-06 63500
- приходи от дивиденти 24-07 2000
- пр. от лихви по тек.б-ви сметки 24-08 1000

Общински такси 27-00 1884301
- за ползване на детски градини 27-01 156000
- за ползв.на детски ясли и др.по здрав. 27-02 6000
- за полз. на дом. социал. патронаж 27-04 228000
- за полз. на пазари, тържища, тротоари, 27-05 164000



- за ползване на ПДГ 27-06 760
- за битови отпадъци 27-07 1060541
- за технически услуги 27-10 45000
- за административни услуги 27-11 157000
- за откупуване на гробни места 27-15 6000
- такса за притежаване на куче 27-17 1000
- др.местни такси определени със закон 27-29 60000

Глоби, санкциии нак. лихви 28-00 240000
- глоби, санкции,нак.лихви,обезщетения 28-02 150000
- наказат.лихви за данъци мита и осиг.вноски 28-09 90000

Други неданъчни приходи 36-00 25000
- други неданъчни приходи 36-19 25000

Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите 37-00 -83000
- внесен ДДС /- / 37-01 -75000
- внесен данък, в/у прих.от стоп.дейност 37-02 -8000

на бюдж.предприятия /-/
Приходи от продажба на общ. имущество 40-00 258000

- приходи от продажба на земя 40-40 258000
Приходи от концесии 41-00 12000
Помощи,дарения и др.безв.пол.суми 45-00 0

- текущи дарения,помощи и др.безв.пол.суми 45-01 0
Всичко неданъчни приходи: 2560801
Всички имуществени и неданъчни приходи: 3983801

II. Взаимоотношения с ЦБ
Получени трансфери /субсидии / от ЦБ 31-00 2155200

- обща изравнителна субсидия /+/ 31-12 1593400
- целева субсидия за капиталови разходи 31-13 561800

Всичко взаимоотношения : 2155200
III. Трансфери

Трансфери между бюджетни сметки 61-00 -163000
- предоставени трансфери 61-02 -163000

Трансфери между бюдж. и ИБСФ 62-00 151136
- получени трансфери 1+1 62-01 151136

Всичко трансфери: -11864
IV Временни безлихвени заеми

Временни безл.заеми м/у бюдж.и изв.бюдж.с-ки 76-00 46603
Временни безлихвени заеми от сметки за чужди 78-00 -401656
средства
Всичко заеми: -355053

V. Операции с финансови активи и пасиви
Заеми от други банки и други лица в страната 83-00 -301136
Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната 83-21 -150000
Погашения по краткоср.заеми от страната 1+1 83-81 -151136

Друго финансиране 93-00 -349362
Друго финансиране /+/-/ 93-39 -349362
Всичко финансиране на дефицита: -650498

ОБЩО ОБЩ ИНСКИ ПРИХОДИ: 5121586

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 12256000

Text Box
Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни.




