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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
 1. Имущественни и др. данъци
0100 Данък върху доходите на физически лица 49859 30348
0103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 49859 30348
1300 Имуществени и други местни данъци 1556351 1565528
1301 данък върху недвижими имоти 345781 364756
1303 данък върху превозните средства 935570 899111
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 270000 299311
1308 туристически данък 5000 2350
2000 Други данъци 500 140
Всичко имуществени данъци 1606710 1596016
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 1477678 1305546
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 697979 555914
2405 приходи от наеми на имущество 187214 130608
2406 приходи от наеми на земя 591935 618623
2419 приходи от други лихви 550 401
2700 Общински такси 1428921 1389431
2701 за ползване на детски градини 18000 0
2702 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 15315
2704 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 115000 128616
2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 60625 40103
2707 за битови отпадъци 1073688 1092889
2710 за технически услуги 45230 42348
2711 за административни услуги 113903 68511
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2715 за откупуване на гробни места 200 298
2717 за притежаване на куче 275 239
2729 други общински такси 2000 1112
2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 111000 113557
2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 10000 364
2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 101000 113193
3600 Други приходи 184937 178197
3619 други неданъчни приходи 184937 178197
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -319793 -315812
3701 внесен ДДС (-) -290119 -287130
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -29674 -28682
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 460150 556937
4022 постъпления от продажба на сгради 50000 174012
4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 15000 4176
4040 постъпления от продажба на земя 395150 378749
4100 Приходи от концесии 2760 2760
4500 Помощи и дарения от страната 21257 11436
4501 текущи помощи и дарения от страната 21257 11436
Всичко неданъчни пиходи 3366910 3242052
Общо приходи (1+2) 4 973 620 4 838 068
III.Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 18291830 18291408
3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 15456498 15456498
3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1720300 1720300
3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 50000 49976
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 846317 846317
3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) -1482 -1880
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 220197 220197
6100 Трансфери между бюджети (нето) 679717 1103400
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 1123056 1487923
6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -692020 -633204
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 248681 248681
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 0 -198005
6201 получени трансфери (+/-) 0 74
6202 предоставени трансфери (+/-) 0 -198079
6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 27381 14928
6401 получени трансфери (+) 27381 14928
Всичко трансфери 18998928 19211731
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IV.Временни безлихвени заеми
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 496242 173884
7800 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (не 1109057 0
7888 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето) 1109057 0
Всичко временни безлихвени заеми 1605299 173884
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 25 577 847 24 223 683
V.Операции с финансови активи и пасиви
7201 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 0 -15000
7202 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 0 15000
8300 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -156000 -156000
8382 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) -156000 -156000
8387  - В Т.Ч. ФОНД-"ФЛАГ" ЕАД (-) -156000 -156000
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) -129616 238122
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -128225 238256
8809 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) -1391 -134
9300 Друго финансиране - нето(+/-) -2388 0
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -2388 0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 1956732 -495101
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 1914597 1914597
9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 42135 42135
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -2293991
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -157842
Всичко финансиране на дефицита  1668728 -412979
Общо  приходи  27 246 575 23 810 704
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