
Име на параграф
Код на 

параграф
Годишен план

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

Данък върху доходите на физически лица 0100 8 600

патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 0103 8 600

Имуществени и други местни данъци 1300 1 091 400

данък върху недвижими имоти 1301 264 000

данък върху превозните средства 1303 550 000

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 1304 275 000

туристически данък 1308 2 400

Всичко: 1 100 000

Приходи и доходи от собственост 2400 1 218 573

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 2404 254 773

приходи от наеми на имущество 2405 163 800

приходи от наеми на земя 2406 800 000

Общински такси 2700 1 124 050

за ползване на детски градини 2701 8 000

за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 2704 175 000

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 2705 10 000

за битови отпадъци 2707 870 000

за технически услуги 2710 10 000

за административни услуги 2711 48 000

за откупуване на гробни места 2715 3 000

за притежаване на куче 2717 50

Глоби, санкции и наказателни лихви 2800 68 000

глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2802 3 000

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 65 000

Други приходи 3600 10 000

други неданъчни приходи 3619 10 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 3700 -348 720

внесен ДДС (-) 3701 -308 720

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 3702 -40 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 1 406 101

постъпления от продажба на земя 4040 1 406 101

Приходи от концесии 4100 14 929

Всичко: 3 492 933

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 3100 2 044 000

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 3112 1 233 000

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 3113 811 000

Трансфери между бюджети (нето) 6100 -648 962

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) 6102 -648 962

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 6109 0

Всичко: 1 395 038

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 7500 -39 930

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 7600 1 606 622

Всичко: 1 566 692

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 8800 -2 625

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 8803 -2 625

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 9500 1 351 949

остатък в левове по сметки от предходния период (+) 9501 1 349 324

остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 9502 2 625

Всичко: 1 349 324

Всичко: 8 903 987
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