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I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМ ОЩ И
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
в т. ч. вноски от приходи н а 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 нефинансови 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
шии разходи, стипендии
.-гипендии______________ _
7. Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви______________________________
9. Капиталовн 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 (-)_______________
II. Резерв за непредвиднни 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

IV. Вноска в бюджета на Е С ________________

1 278 876

V. Д еф ицит / излиш ък = 1-1 1 -HII - IV
VI. Финансиране

(1 278 8“Y.)

1. Външно финансиране_______________________________________________________
получиш външни заеми_________________ ______________
погашения но външни заеми
_________ _________ ■
__________
_ държавни /общински/ ЦК емитиранн на м/нар, капиталови пазари
получени погашения по предоставени кредити от други държави
___операции с др. ЦК и финансови активи
___________
"
_________
остатък в лн.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период
наличности в лв. равн.по валутни сметкн 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, поръчителствай преоформен дълг
* предоставени заеми към крайни бенифнцнентн
тьзстановени суми по заеми от крайни бенифнцненти________ ___________
4. , а)зтизация на дялове, акции и участия_____________________________________
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия
6. Друго вътрешно финансиране________________________________________________
операции п о вътрешен дълг п финан. активи- нето ______ _
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 смсткн консолидирани в "Единната сметка" от предх. период
12. Д е п о з и т и сметкн консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент
в т. ч. покупко-продажба н а валута (+/-)
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

-136 800

<131 831)

м естни дейности

дофинансиране

