
\ Приложение 1

Наименование парагра
ф

уточнен 
годишен 
план към 
30.06.2020

г.

отчет към  
30.06.2020

г.

І.Неданъчни приходи 16864 17488
Приходи от наеми на земя 2406 3641 6441
приходи от наем на имущество 2405
нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 857 857
получени застрахователни обезщетения за ДМА
Други неданъчни приходи 3619 6100 6100
Внесен ДДС 3701 -15
Внесен данък върху приходи от стоп.дейност 3702 -2161
Текущи помощи и дарения от страната 4501 6266 6266

ІІ.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 12439309 7053855
Обща субсидия и др.трансфери  за държ.дейности от ЦБ за 
общини 3111 12255223 6990054
Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 35000
пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118 3783
пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3128 145303 65058
възстановени трансфери за ЦБ 3120 -1257
ІІІ. Трансфери между бюджети 6100 376518 376518
Получени трансфери 6101 340005 340005
Предоставени трансфер 6102
Трансфери от МТСП по пр. за осиг.на заетост 6105 36513 36513
ІV.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 1455 1455
Получени  трансфери 6201 1455 1455
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки  за 
с-ва от ЕС 7600
VІ.Финансиране на бюджетното салдо 1413409 -830504

Събрани с-ва и извършени плащания от/за с-ки на с-ва от ЕС 88-03 -210105 43077
остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 1623514 1623514
остатък в левова равностойност по валутни сметки от 
предходен период 9502
наличност в левове по сметки в края на периода 9507 -2497095
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края 
на периода 9508
Общо приходи за държавни дейности/І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ/: 14247555 6618812

І.Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху 
таксиметров превоз на пътници 0103 26000 12556
ІІ.Имуществени данъци и др.местни данъци 1300140 662910
дан в.у недв. имоти 1301 400000 268436
дан в-у превозните средства 1303 650000 301125
дан на придоб. имущ. по дарение и възм.начин 1304 240140 89327
туристически данък 1308 10000 3855
други  данъци 2000 167
ІІІ.Неданъчни приходи 2387356 1124173
1.Приходи и доходи от собственост 2400 414887 285144
1.1.нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 66127 1757
1.2.приходи от наем на имущество 2405 76560 41150
1.3.приходи от наем на земя 2406 272000 242204
1.4.прих. от лихви по тек.банкови сметки 2408 200 33
2.Общински такси 2700 1893265 722720
2.1.за ползване на детска градини 2701 60000 15993
2.2.за ползване на д.ясли и др.по здрав. 2702
2.3.за ползване на дом.соц.патронаж и др.общ.соц.услуги 2704 160000 84495
2.4.за ползване на пазари,тържища,панаири, тротоари, ул.платна и др.2705 7000 720

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ



2.5.за битови отпадъци 2707 1533765 561204
2.6.за технически услуги 2710 55000 35263
2.7.за административни услуги 2711 70000 21144
2.8.за отк.на гробни места 2715 4000 1835
2.9.за притежаване на куче 2717 500 216
2.10.други общински такси 2729 3000 1850
3.Глоби санкции и наказ.лихви 2800 67000 36222
3.1 глоби,санкции, нуестойки, нак.лихви, обезщ. и начети 2802 7000 2277
3.2.наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски 2809 60000 33945
4.Други нед.приходи 3600 5000 3931
др.недан.приходи 3619 5000 3931
5.Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите 3700 -75069 -5627
5.1.Внесен ДДС 3701 -66069 -5301
5.2.Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на 
б.предприятия 3702 -9000 -326
6.Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 35170 24908
6.1.Пост.от продажба на сгради 4022
6.2.Пост.от продажба на НДА 4030
6.3.Пост.от продажба на земя 4040 35170 24908
7.Приходи от концесии 4100 47000 56772
8.Помощи и дарения от страната 4500 103 103
8.1.текущи помощи и дарения от страната 4501 103 103
ІV.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 3100 2634300 1064800
1.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни 
дейности от ЦБ за общини 3112 1903900 992800
2.Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 730400 72000
3.Пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118
4.Възстановени трансфери за ЦБ 3120
V.Трансфери между бюджети 6100 -697505 -136220
1.Получени трансфери 6101
2.Предоставени трансфери 6102 -697505 -136220

VІ.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 -1555939 -2044612
1.Предоставени трансфери 6202 -1611861 -2100534
2.Получени трансфери 6201 55922 55922
VІІ Трансфери от/за държ.предпр.и др.лица вкл.в КФП      64-01 7446 7446
VІІI.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки 
за с-ва от ЕС 7600 253970 -2338526

ІX.Временни безлихвени заеми от /за държавни 
предприятия и др.с-ки вкл.в консолидираната 
фискална програма 7800 -20283 -20284

Временни безлихвени заеми от /за с-ки за  чужди средства 7833
Временни безлихвени заеми от /за държавни предприятия и 
др.с-ки вкл.в консолидираната фискална програма 7888 -20283 -20284
Х.Финансиране на бюджетното салдо 1766517 4037769
1.Предоставена възмездна финансова помощ/нето/ 7200 38000 0
Предостав. средства по възм. финансова помощ/-/ 7201
Възстановени суми по възм. финансова помощ/+/ 7202 38000
2.Заеми от банки и други лица в страната/нето/      83-00 1382000 3882000
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната 83-72 3882000 3882000
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната 83-82 -2500000
3.Др.финансиране/нето 9300 0 288000
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит 9317 288000
Др.фин. -операции с активи-предоставени временни 
депозити и гаранции на др.бюджетни организации/-/+/ 9336
Друго финансиране 9339
4.Депозити и ср-ва по сметки 9500 346517 -132231
остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 346517 346517
остатък в левова равн.по вал.сметки от предх.период 9502
нал.в лв.по сметки в кр.на периода - 9507 -478748

нал.в лв.равностойност по валутни сметки в края на периода 9508



Всичко приходи за общински 
дейности/І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VІІІ+ІХ+X/ 6102002 2370012

Всичко приходи по бюджета 20349557 8988824


