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(1)

държавни
дейности

местни дейности

до финансиране

(3)

(4

(V

1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
в т .ч . вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
приходи от наеми на имущество и земя
2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефннансовн активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка
5. Лихви

20 801

20 801

4 400
485
15 916

4 400
485
15 916

10 263

10 263

10 263

10 263

(10 538)

(10 533)
10 538

6. Социални разходи, стипендии
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови акгииви
9. Капнталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвндини и неотложни разходи

III. Трансфери
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми
трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

1\ • Вноска в бюджета на ЕС
V'. Дефицит / излишък = I - II +1II - IV
VI. Финансиране
1 Външно финансиране
получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. кашггалови пазари
получени погашения по предоставени кредити от други държави
операции с др. ЦК и финансови активи
остатък в лв равн по валутни сметки и каса в чужбина от предх период
наличности в яв равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства
предоставени
възстановени
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг
предоставенп заеми към крайни бенифнцненти
възстановени суми по заеми от крайни беннфицнентн

10 538

________§ 9 0 _______

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия
6. Друго вътрешно финансиране
операции по вътрешен дълг и фииан. активи- нето
друго финансиране
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода
9 Наличности в края на периода
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка” от предх. период
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент
в т. ч- покупко-продажба на валута (+/-)

5 91
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§§ 83: 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 8S ■86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
________ §89 ________
под. §§95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
________§_98_______
под. § 98-30

