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I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

 1. Имущественни и др. данъци

0 0,00

Всичко имуществени данъци 0 0,00

2. Неданъчни приходи

3600 Други приходи 0 -12 -12 0,00

3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 -12 -12 0,00

3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 -155 -155 0,00

3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)0 -155 -155 0,00

Всичко неданъчни пиходи 0 -167 -167 0,00

Общо приходи (1+2) 0 -167 -167 0,00

III.Трансфери

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)38947067 21730668 -17216399 55,80 99,56 99,54

3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)38303402 21138511 -17164891 55,19 97,91 96,83

3118 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х17055 17055 0 100,00 0,04 0,08

3128 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х626610 575102 -51508 91,78 1,60 2,63

6100 Трансфери между бюджети (нето) 172701 122042 -50659 70,67 0,44 0,56

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 157402 157108 -294 99,81 0,40 0,72

6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 15299 15299 0 100,00 179,08 -32,94

6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)0 -50365 -50365 0,00 0,00 -0,23

6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)0 -21301 -21301 0,00 0,00 -0,10

6202 предоставени трансфери (+/-) 0 -21301 -21301 0,00 0,00 -0,10

Всичко трансфери 39119768 21831409 -17288359 55,81 100 100,00

IV.Временни безлихвени заеми

7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)8543 -46451 -54994 -543,73 0,022 -0,21

Всичко временни безлихвени заеми 8543 -46451 -54994 -543,73 0,022 -0,21

Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 39 128 311 21 784 791 -17 343 520 55,68 100 100

V.Операции с финансови активи и пасиви

8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)0 18942 18942 0,00 0 -0,98

8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)0 18942 18942 0,00 0 -0,98

9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)2410827 -1952160 -4362987 -80,97 100 100,98

9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 2410827 2410826 -1 100,00 100 -124,71

9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -4362856 -4362856 0,00 0 225,68

9511 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 -130 -130 0,00 0 100

Всичко финансиране на дефицита 2410827 -1933218 -4344045 -80,19 100 100

Общо  приходи от Държавни Дейности 41 539 138 19 851 573 -21 687 565 47,79 100 100
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