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Код на параграф Име на параграф
Годишен 

план

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

 1. Имущественни и др. данъци

0100 Данък върху доходите на физически лица 900

0103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници900

1300 Имуществени и други местни данъци 182100

1301 данък върху недвижими имоти 40000

1303 данък върху превозните средства 60000

1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин82100

Всичко имуществени данъци 183000

2. Неданъчни приходи

2400 Приходи и доходи от собственост 207440

2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция2500

2405 приходи от наеми на имущество 25300

2406 приходи от наеми на земя 179640

2700 Общински такси 175657

2701 за ползване на детски градини 3900

2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.700

2707 за битови отпадъци 142000

2710 за технически услуги 7500

2711 за административни услуги 16000

2717 за притежаване на куче 300

2729 други общински такси 5257

2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 12000

2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети2430

2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски9570

3600 Други приходи 17000

3619 други неданъчни приходи 17000

3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -14350

3701 внесен ДДС (-) -10350

3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)-4000

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 14841

4040 постъпления от продажба на земя 14841
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4500 Помощи и дарения от страната 2601

4501 текущи помощи и дарения от страната 2601

4600 Помощи и дарения от чужбина 3565

4670 други текущи помощи и дарения от чужбина 3565

Всичко неданъчни пиходи 418754

Общо приходи (1+2) 601 754

III.Трансфери

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)2830306

3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)2160607

3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)370100

3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)246700

3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х2652

3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х50247

6100 Трансфери между бюджети (нето) 494857

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)447762

6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)-34320

6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)81415

6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)-15000

6202 предоставени трансфери (+/-) -15000

6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 32481

6401 получени трансфери (+) 32481

Всичко трансфери 3342644

IV.Временни безлихвени заеми

7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)25000

Всичко временни безлихвени заеми 25000

Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 3 969 398

V.Операции с финансови активи и пасиви

9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)995850

9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+)995850

Всичко финансиране на дефицита 995850

Общо  приходи 4 965 248

Page 2


