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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
 1. Имущественни и др. данъци
0100 Данък върху доходите на физически лица 39315 22614
0103 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 39315 22614
1300 Имуществени и други местни данъци 1830425 1115539
1301 данък върху недвижими имоти 416014 318862
1303 данък върху превозните средства 1090911 611296
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 320000 184752
1308 туристически данък 3500 629
2000 Други данъци 500 0
Всичко имуществени данъци 1870240 1138153
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 1161421 284030
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 391801 50683
2405 приходи от наеми на имущество 190440 69066
2406 приходи от наеми на земя 578680 164072
2419 приходи от други лихви 500 209
2700 Общински такси 1560137 1107225
2701 за ползване на детски градини 12795 0
2702 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 22000 11742
2704 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 135000 67200
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2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 52088 34785
2707 за битови отпадъци 1221601 937893
2710 за технически услуги 30600 17218
2711 за административни услуги 84253 37306
2715 за откупуване на гробни места 300 210
2717 за притежаване на куче 300 191
2729 други общински такси 1200 680
2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 155000 66113
2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 5000 3542
2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 150000 62571
3600 Други приходи 23500 -1604
3619 други неданъчни приходи 23500 -1604
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -177296 -59394
3701 внесен ДДС (-) -151978 -34076
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -25318 -25318
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 357420 41307
4022 постъпления от продажба на сгради 50000 0
4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 2000 1559
4040 постъпления от продажба на земя 305420 39748
4100 Приходи от концесии 2760 2070
4500 Помощи и дарения от страната 12200 268
4501 текущи помощи и дарения от страната 12200 268
Всичко неданъчни пиходи 3095142 1440015
Общо приходи (1+2) 4 965 382 2 578 168
III.Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 3023750 1269316
3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1913800 1266466
3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 1107100 0
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 2850 2850
6100 Трансфери между бюджети (нето) 123433 33331
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 115346 25244
6105 ф   МТСП       (+/ ) 8087 80876105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 8087 8087
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -75119 27386
6201 получени трансфери (+/-) 0 27386
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6202 предоставени трансфери (+/-) -75119 0
6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 1585780 12449
6401 получени трансфери (+) 1585780 12449
Всичко трансфери 4657844 1342482
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) 524711 -116798
Всичко временни безлихвени заеми 524711 -110918
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 10 147 937 3 809 732
V.Операции с финансови активи и пасиви
7200 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) -100000 0
7201 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) -100000 0
9300 Друго финансиране - нето(+/-) 0 5117
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 0 709
9339 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 0 4408
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 2297662 -1421320
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 2297662 2297662
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -3718982
Всичко финансиране на дефицита  2197662 -1416203
Общо  приходи от Местни Дейности  12 345 599 2 393 529
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