
\ Приложение 1

Наименование парагра
ф

 отчет 
31.12.2019

г.

 план 
2020г.

І.Неданъчни приходи 73736 0
Приходи от наеми на земя 2406 35830
приходи от наем на имущество 2405
нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 14423
получени застрахователни обезщетения за ДМА
Други неданъчни приходи 3619 16496
Внесен ДДС 3701
Внесен данък върху приходи от стоп.дейност 3702 -2199
Текущи помощи и дарения от страната 4501 9186

ІІ.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 11124041 11745341
Обща субсидия и др.трансфери  за държ.дейности от ЦБ за 
общини 3111 10892079 11710341
Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 35000
пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118 23618
пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3128 217436
възстановени трансфери за ЦБ 3120 -9092
ІІІ. Трансфери между бюджети 6100 761731 0
Получени трансфери 6101 654455
Предоставени трансфер 6102
Трансфери от МТСП по пр. за осиг.на заетост 6105 107276
ІV.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 -647 0
Предоставени  трансфери 6202 -647
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки  за 
с-ва от ЕС 7600 61787
VІ.Финансиране на бюджетното салдо -325183 1413409

Събрани с-ва и извършени плащания от/за с-ки на с-ва от ЕС 88-03 196902 -210105
остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 1098087 1623514
остатък в левова равностойност по валутни сметки от 
предходен период 9502 3342
наличност в левове по сметки в края на периода 9507 -1623514
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края 
на периода 9508
Общо приходи за държавни дейности/І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ/: 11695465 13158750

І.Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху 
таксиметров превоз на пътници 0103 24415 26000
ІІ.Имуществени данъци и др.местни данъци 1097739 1300140
дан в.у недв. имоти 1301 338706 400000
дан в-у превозните средства 1303 510403 650000
дан на придоб. имущ. по дарение и възм.начин 1304 239801 240140
туристически данък 1308 8681 10000
други  данъци 2000 148
ІІІ.Неданъчни приходи 1819521 2386746
1.Приходи и доходи от собственост 2400 446593 414380
1.1.нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 72334 65620
1.2.приходи от наем на имущество 2405 57907 76560
1.3.приходи от наем на земя 2406 316207 272000
1.4.прих. от лихви по тек.банкови сметки 2408 145 200
2.Общински такси 2700 1259542 1893265
2.1.за ползване на детска градини 2701 58355 60000
2.2.за ползване на д.ясли и др.по здрав. 2702

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ



2.3.за ползване на дом.соц.патронаж и др.общ.соц.услуги 2704 155304 160000
2.4.за ползване на пазари,тържища,панаири, тротоари, ул.платна и др.2705 3952 7000
2.5.за битови отпадъци 2707 928597 1533765
2.6.за технически услуги 2710 45945 55000
2.7.за административни услуги 2711 59047 70000
2.8.за отк.на гробни места 2715 5015 4000
2.9.за притежаване на куче 2717 179 500
2.10.други общински такси 2729 3148 3000
3.Глоби санкции и наказ.лихви 2800 65823 67000
3.1 глоби,санкции, нуестойки, нак.лихви, обезщ. и начети 2802 4604 7000
3.2.наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски 2809 61219 60000
4.Други нед.приходи 3600 4845 5000
др.недан.приходи 3619 4845 5000
5.Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите 3700 -31312 -75069
5.1.Внесен ДДС 3701 -23100 -66069
5.2.Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на 
б.предприятия 3702 -8212 -9000
6.Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 24357 35170
6.1.Пост.от продажба на сгради 4022
6.2.Пост.от продажба на НДА 4030 408
6.3.Пост.от продажба на земя 4040 23949 35170
7.Приходи от концесии 4100 47507 47000
8.Помощи и дарения от страната 4500 2166
8.1.текущи помощи и дарения от страната 4501 2166
ІV.Трансфери м/у бюджета на бюдж.орг.и ЦБ 3100 2517202 2634300
1.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни 
дейности от ЦБ за общини 3112 1828600 1903900
2.Пол. от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи 3113 438896 730400
3.Пол.от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 3118 259774
4.Възстановени трансфери за ЦБ 3120 -10068
V.Трансфери между бюджети 6100 -197711 -697505
1.Получени трансфери 6101 18342
2.Предоставени трансфери 6102 -216053 -697505

VІ.Трансфери м/у бюджети и с-ки за с-ва от ЕС 6200 -240156 -1611861
1.Предоставени трансфери 6202 -244734 -1611861
2.Получени трансфери 6201 4578
VІІ.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки 
за с-ва от ЕС 7600 -230344 249500

VІІІ.Временни безлихвени заеми от /за държавни 
предприятия и др.с-ки вкл.в консолидираната 
фискална програма 7800 -48681 -20283

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 -48681 -20283
ІХ.Финансиране на бюджетното салдо 38747 1766517
1.Предоставена възмездна финансова помощ/нето/ 7200 0 38000
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 200000 1382000
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната 83-72 200000 3882000
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната 83-82 -2500000
3.Др.финансиране/нето 9300 59578 0
Др.фин. -операции с активи-предоставени временни 
депозити и гаранции на др.бюджетни организации/-/+/ 9336 59578
Друго финансиране 9339
4.Депозити и ср-ва по сметки 9500 -220831 346517
остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 125686 346517
остатък в левова равн.по вал.сметки от предх.период 9502
нал.в лв.по сметки в кр.на периода - 9507 -346517

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/ 4780732 6033554

Всичко приходи по бюджета 16476197 19192304


