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годишен план
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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 185740 29691
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 100144 13964
2405 приходи от наеми на имущество 1880 1210
2406 приходи от наеми на земя 83716 14517
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -5208 -3947
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -5208 -3947
4500 Помощи и дарения от страната 647 647
4501 текущи помощи и дарения от страната 647 647
Всичко неданъчни пиходи 181179 26391
Общо приходи (1+2) 181 179 26 391
III.Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 19721058 11138132
3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 19504471 10942052
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 9325 9325
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 207262 186755
6100 Трансфери между бюджети (нето) 1013062 982528
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 933495 902961
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6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 79567 79567
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -24496 0
6202 предоставени трансфери (+/-) -24496 0
6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 6233 6233
6401 получени трансфери (+) 6233 6233
Всичко трансфери 20715857 12126893
IV.Временни безлихвени заеми
7500 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 0 -5880
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 159044 28501
Всичко временни безлихвени заеми 159044 22621
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 21 056 080 12 175 905
V.Операции с финансови активи и пасиви
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) -231285 -45041
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -231285 -45285
8809 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 0 244
9300 Друго финансиране - нето(+/-) -3479 739
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -3479 739
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 2734555 -2691574
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 2734520 2734520
9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 35 35
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -5425850
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -35
9511 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 -244
Всичко финансиране на дефицита  2499791 -2735876
Общо  приходи от Държавни Дейности  23 555 871 9 440 029
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