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                                                                        С П Р А В К А 

   

                                        за разпределението на приходоизточниците по бюджета 

 

 
Наименование на приходите 

 
Параграф Проект 2022 г. 

 

1 2 4 

I. Приходи с държавен характер   

1. Взаимоотношения с ЦБ   

Получени трансфери /Субсидии/ от ЦБ 3100 4 136 654 

- обща допълваща субсидия 3111                                              
4 136 654                                 

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ за 
капиталови разходи 

3113  

- получени целеви трансфери 3118  

- субвенции от ЦБ 3128  

2. Трансфери между бюджетни сметки 6100  

- получени трансфери 6101  

- трансфери от МТСП по програми на осигур. и 
заетост 

6105  

3. Депозити и средства по сметки 9500  

- остатък в лв. от предх. период 9501 832 802 

- наличност в лв. в края на периода 9507  

Общо приходи за държавни дейности  4 969 456 

II. Приходи с общински характер   

- ДДФЛ - окончателен год. патентен данък 0103                                    4 000 

1. Имуществени данъци 1300 316 000 

- данък в/у недвижимите имоти 1301                                100 000 

- данък в/у превозните средства 1303 155 000 

- туристически данък 1308 1 000 

- данък по придобиване на имущество и дарение 1304 60 000 

Други данъци 2000  

2. Неданъчни приходи   

Приходи и доходи от собственост 2400 1 566 000 

- приходи от продажби на услуги и стоки 2404 1 200 000 

- приходи от наеми на имущество 2405 64 000 

- приходи от наеми на земя 2406 300 000 

- приходи от дивидент 2407  

- приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 2 000 

Общински такси 2700 322 500 

- за ползване на детски градини 2701  

- за ползване на Домашен социален патронаж 2704 27 000 

- за ползване на тротоари, пазари 2705 3 000 

- за битови отпадъци 2707 250 000 

- за технически услуги 2710 15 500 

- за административни услуги 2711 25 000 

- др. местни такси 2729 1 000 

- за откупване на гробни места 2715  

- туристически такси 2716  

- такси кучета 2717 1 000 

Глоби, санкции, наказателни лихви 2800 20 000 

- глоби, санкции, неустойки 2809 20 000 

Др. неданъчни приходи 3600 3 000 

- др. неданъчни приходи 3619 3 000 

Внесени ДДС и др. данъци в/у приходите 3700 -230 000 

- внесен ДДС /-/ 3701 -200 000 

- внесен данък в/у приходите от стоп. дейност 3702 -30 000 



приходи от продажба на държавно и общинско 
имущество 

4000 110 000 

- постъпления от продажба на сгради 4022 10 000 

- проходи от продажба на ДМА 4029  

- постъпления от продажба на земя 4040 100 000 

Приходи от концесии 4100  

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени 
суми от страната 

4500  

- дарения, помощи и др. безвъзмездно получени 
суми от страната 

4501  

Всичко неданъчни приходи:   1 791 500 

Всичко общински приходи:   2 111 500 

3. Получени трансфери от ЦБ 3100 2 689 200                                     

- Получени трансфери от ЦБ 3110  

- обща изравнителна субсидия 3112 958 800 

- целева субсидия за капиталови разходи 3113 1 730 400 

- получени целеви трансфери 3118  

- субсидии за ЦБ (+/-) 3120  

4. Трансфери м/у банкови сметки 6100  

- получени трансфери 6101  

- предоставени трансфери 6102  

5. Получени трансфери 6200  

6. Операции с финансови активи и пасиви 8300  

- получени краткосрочни заеми от банки /+/ 8311  

- погасени заеми /-/   

Друго финансиране 9300  

- чужди средства 9310  

Депозитни с/ва по сметки 9500 2 908 603 

- остатък в лв. от предх. период 9501 2 908 603 

- остатък в левова равностойност 9502  

- наличност в лв. в края на периода 9507  

- наличност в левова равностойност 9508  

Общо местни приходи: 
 

 7 709 303 

 Всичко приходи по   бюджета:  12 678 759 

 

 

 

 

 

 

   Изготвил :        -п-                                                                               Кмет:      -п- 

                       /Д. Илкова/                                                                              /Цв. Цветкова/                                                                                                                                                                     


