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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
 1. Имущественни и др. данъци
0100 Данък върху доходите на физически лица 43553 27100
0103 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 43553 27100
1300 Имуществени и други местни данъци 1736553 1072665
1301 данък върху недвижими имоти 408819 282567
1303 данък върху превозните средства 1024234 600242
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 300000 189299
1308 туристически данък 3500 557
2000 Други данъци 500 60
Всичко имуществени данъци 1780606 1099825
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 1241519 311074
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 476100 102720
2405 приходи от наеми на имущество 148000 58192
2406 приходи от наеми на земя 616869 149973
2419 приходи от други лихви 550 189
2700 Общински такси 1525586 1018227
2701 за ползване на детски градини 12795 0
2702 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 15000 9712
2704 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 132000 62260
2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 40000 26443
2707 за битови отпадъци 1212971 859961
2710 за технически услуги 42505 22595
2711 за административни услуги 68000 36456
2715    б  300 90
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2715 за откупуване на гробни места 300 90
2717 за притежаване на куче 275 150
2729 други общински такси 1740 560
2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 115500 69840
2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 500 476
2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 115000 69364
3600 Други приходи 23500 1609
3618 коректив за касови постъпления (-/+) 0 87
3619 други неданъчни приходи 23500 1522
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -129666 -78503
3701 внесен ДДС (-) -91836 -45544
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -37830 -32959
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 135000 10858
4022 постъпления от продажба на сгради 100000 0
4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 5000 516
4040 постъпления от продажба на земя 30000 10342
4100 Приходи от концесии 2760 1932
4500 Помощи и дарения от страната 10683 5125
4501 текущи помощи и дарения от страната 10683 5125
Всичко неданъчни пиходи 2924882 1340162
Общо приходи (1+2) 4 705 488 2 439 987
III.Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 20418583 10992132
3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 17564374 9857755
3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1852200 959500
3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 834600 29320
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 10595 10595
3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) -50411 -50411
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 207225 185373
6100 Трансфери между бюджети (нето) 623646 1181845
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 1175836 1115843
6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -618192 0
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 66002 66002
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -23220 -23068
6201 получени трансфери (+/-) 0 12
6202 предоставени трансфери (+/-) -23220 -23080
6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 28034 22406
6401 получени трансфери (+) 28034 22406
Всичко трансфери 21047043 12173315
IV.Временни безлихвени заеми
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7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 81578 70285
Всичко временни безлихвени заеми 81578 70285
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 25 834 109 14 683 587
V.Операции с финансови активи и пасиви
7200 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 0 -15000
7201 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 0 -15000
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) -366480 -49367
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -366480 -48396
8809 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 0 -971
9300 Друго финансиране - нето(+/-) -2388 2691
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -2388 2691
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 2451833 -3590570
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 2293991 2293991
9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 157842 157842
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -5925679
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -115295
9511 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 -1429
Всичко финансиране на дефицита  2082965 -3652246
Общо  приходи 27 917 074 11 031 341
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