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ОГТЕТНИ ДАННИ ЗА

държавни
дейности местни дейности оофинонсирочс

(а) (1) 12) (3> (4) (5)

1. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 18915 19 304 19 304
1 Данъчни приходи
2. Други приходи 18 615 19 1104 19 004
2.) Приходи и доходи от собственост 18 848 19 115 19 115
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 18 848 19115 19 115

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 
2 4 Друти недамъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

.332
-365

343
-4.54

343
-454 —

3 Помощи и дарения от страната 300 300 зио
•1 Помощи и дарения от чужбина
И. РАЗХОДИ 4 627 453 4 342 004 4 339 739 2 265
1 Персонал 3 933 321 3 922 947 3 920 682 2 265
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни прав 2 932 079 2 925 902 2 923 993 1 909
12 Други възнаграждения и плащания за персоната 31X319 316 498 316 498
1.3. Осигурителни вноски 682 923 680 547 680 191 356
2. Издръжка 636007 378 646 378 646
?. Лихви
вт.ч  външни
•' ^■•'циални разходи, стипендии 30 284 27 580 27 5801

стипендии 30 284 27 580 27 580
. ^чбсидии
6. Придобиване на нефинансови актииви___
7. Капигалови трансфери

27 841 12 831 _ 12 831

н Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т ч плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв {-)
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 2 745 4 322 700 4 320 435 2 265
1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 2 745 4 322 700 4 320 435 2 265
в т ч временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в обшия бюджет на ЕС
V. Дефицит / излишък = 1-11 +111 - IV (4 605 793) 2 265 (2 265)
VI. Финансиране
1 Външно финансиране

получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни общински1' ЦК смитирани на м/нар капиталови пазари
получени погашения по предоставени кредит и от друти държави
операции е др ЦК и финансови активи
остатък в лв равн по вал\тни сметки и каса в чужбина от предх. период
наличности в лв 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
предоставени заеми към крайни бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

,иваткзаиия на дялове. акции и участия
5 11окупко- продажба на държавнн обшннеки/ ценни книжа от бюдж. предприятия
6 Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и фииан активи- него
друго финансиране

7 Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
X 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 периоди
13 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сстълмснт

в т. ч покупко-продажба на валута (+/-)


