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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
 1. Имущественни и др. данъци

Всичко имуществени данъци
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 347791 347791
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 262321 262321
2405 приходи от наеми на имущество 3393 3393
2406 приходи от наеми на земя 82077 82077
3600 Други приходи 190853 190853
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -124 -124
3619 други неданъчни приходи 190977 190977
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -4342 -4342
3701 внесен ДДС (-) -345 -345
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -3997 -3997
4500 Помощи и дарения от страната 6029 6029
4501 текущи помощи и дарения от страната 6029 6029
Всичко неданъчни пиходи 540331 540331
Общо приходи (1+2) 540 331 540 331
III.Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 18579906 18577695
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3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 18579906 18577695
3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 18006913 18006913
3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 2680 2680
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 321861 321861
3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) -50411 -52622
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 298863 298863
6100 Трансфери между бюджети (нето) 1928584 1928584
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 1724320 1724320
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 204264 204264
6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 7062 4959
6401 получени трансфери (+) 7062 4959
Всичко трансфери 20515552 20511238
IV.Временни безлихвени заеми
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 322358 163314
Всичко временни безлихвени заеми 322358 163314
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 21 378 241 21 214 883
V.Операции с финансови активи и пасиви
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) -366480 -136036
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -366480 -135195
8809 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 0 -841
9300 Друго финансиране - нето(+/-) -2388 1091
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -2388 1091
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 1918533 -816022
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 1760691 1760691
9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 157842 157842
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -2734520
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -35
Всичко финансиране на дефицита  1549665 -950967
Общо  приходи от Държавни Дейности  22 927 906 20 263 916
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