
\ Приложение 1

Наименование
парагра

ф

уточнен 

годишен 

план към 

30.06.2021

г.

отчет към  

30.06.2021г

.

І.Неданъчни приходи 5486 11159

Приходи от наеми на земя 2406 3641 10197

приходи от наем на имущество 2405

нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 1000 1000

получени застрахователни обезщетения за ДМА

Други неданъчни приходи 3619
Внесен ДДС 3701
Внесен данък върху приходи от стоп.дейност 3702 -1483
Текущи помощи и дарения от страната 4501 845 1445

ІІ.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 14626407 8139431

Обща субсидия и др.трансфери  за държ.дейности от ЦБ за 

общини 3111 14402146 8121249

Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 16985 6000

пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118 4608 4608

пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3128 202668 8023

възстановени трансфери за ЦБ 3120 -449

ІІІ. Трансфери между бюджети 6100 1296509 1296508

Получени трансфери 6101 1267816 1267817

Предоставени трансфер 6102

Трансфери от МТСП по пр. за осиг.на заетост 6105 28693 28691

ІV.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 9109 9108

Получени  трансфери 6201 9109 9108

V Трансфери от/за държ.предпр.и др.лица вкл.в КФП      64-01 2499 4985

VI.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки  за 

с-ва от ЕС 7600 84100 31100

VІI.Финансиране на бюджетното салдо 1738898 -1453663

Събрани с-ва и изв.плащания от/за с-ки на с-ва от ЕС 88-03 -387470 -10397

Др.финансиране/нето 9300 -567 -566

остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 2051017 2051017

остатък в левова равностойност по валутни сметки от 

предходен период 9502 75918 75918

наличност в левове по сметки в края на периода 9507 -3497525

наличност в левова равностойност по валутни сметки в края 

на периода 9508 -72110

Общо приходи за държавни дейности/І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ/: 17763008 8038628

І.Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници 0103 12556 13830

ІІ.Имуществени данъци и др.местни данъци 1580000 789903

дан в.у недв. имоти 1301 490000 272727

дан в-у превозните средства 1303 780000 396973

дан на придоб. имущ. по дарение и възм.начин 1304 300000 113876

туристически данък 1308 10000 6004

други  данъци 2000 323

ІІІ.Неданъчни приходи 3272553 1560454

1.Приходи и доходи от собственост 2400 481354 307057

1.1.нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 64514 -1161

1.2.приходи от наем на имущество 2405 114600 62423

1.3.приходи от наем на земя 2406 302240 245795

1.4.прих. от лихви по тек.банкови сметки 2408

2.Общински такси 2700 2566033 1088399

2.1.за ползване на детска градини 2701 60000 28891

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 200000 107420

2.4.за ползване на пазари,тържища,панаири, тротоари, ул.платна и др.2705 14000 11750

2.5.за битови отпадъци 2707 2079533 841752

2.6.за технически услуги 2710 72000 38140

2.7.за административни услуги 2711 72000 28099

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ



2.8.за отк.на гробни места 2715 5000 1960

2.9.за притежаване на куче 2717 500 579

2.10.други общински такси 2729 63000 29808

3.Глоби санкции и наказ.лихви 2800 135286 67245

3.1 глоби,санкции, нуестойки, нак.лихви, обезщ. и начети 2802 15000 3138

3.2.наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски 2809 120286 64107

4.Други нед.приходи 3600 5000 4713

др.недан.приходи 3619 5000 4713

5.Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите 3700 -98510 -16234

5.1.Внесен ДДС 3701 -89510 -7186

5.2.Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на 

б.предприятия 3702 -9000 -9048

6.Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 120640 43025

6.1.Пост.от продажба на сгради 4022 76000

6.2.Пост.от продажба на НДА 4030

6.3.Пост.от продажба на земя 4040 44640 43025

7.Приходи от концесии 4100 51450 52979

8.Помощи и дарения от страната 4500 11300 13270

8.1.текущи помощи и дарения от страната 4501 11300 13270

ІV.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 3100 2896023 1156964

1.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини 3112 2074000 1080875

2.Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 821015 75081

3.Пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118 1008 1008

4.Възстановени трансфери за ЦБ 3120

V.Трансфери между бюджети 6100 -874785 0

1.Получени трансфери 6101

2.Предоставени трансфери 6102 -874785

VІ.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 -14385 -2860

1.Предоставени трансфери 6202 -15810 -4285

2.Получени трансфери 6201 1425 1425

VІІ Трансфери от/за държ.предпр.и др.лица вкл.в КФП      64-01 19861 9931

VІІI.Получени/предоставени временни безлихвени заеми 

от/за ЦБ /нето/ 7400 -120000 0

VІІI.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за 

с-ва от ЕС 7600 992147 -1688967

ІX.Временни безлихвени заеми от /за държавни 

предприятия и др.с-ки вкл.в консолидираната фискална 

програма 7800 0 0

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

Х.Финансиране на бюджетното салдо 1408817 1128514

1.Предоставена възмездна финансова помощ/нето/ 7200 0 0

Предостав. средства по възм. финансова помощ/-/ 7201

Възстановени суми по възм. финансова помощ/+/ 7202

2.Заеми от банки и други лица в страната/нето/      83-00 -1097428 1561671

Получени краткосрочни заеми от други лица в страната 83-71 1618509

Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната 83-82 -1097428 -56838

3.Др.финансиране/нето 9300 -153478 -5595

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит 9317

Погашения по финансов лизинг и търговски кредит 9318 -96000 -48000

Др.фин. -операции с активи-предоставени временни 

депозити и гаранции на др.бюджетни организации/-/+/ 9336 -57478 42405

Друго финансиране 9339

4.Депозити и ср-ва по сметки 9500 2659723 -427562

остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 2659723 2659723

остатък в левова равн.по вал.сметки от предх.период 9502

нал.в лв.по сметки в кр.на периода - 9507 -3087285

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/ 9172787 2967769

Всичко приходи по бюджета 26935795 11006397


