Приложение № 2

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
За:
НАИМЕНОВАНИЕ
НА
ПОКАЗАТЕЛИТЕ

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2.Неданъчни приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
в. ч. т. 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 нефинансови активи
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми 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. Текуща издръжка
5. Лихви
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии
8. Придобиване на нeфинансови актииви
9. Капиталови 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 непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)
1. Субсидии / вноски 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 ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV
VI. Финансиране

§§

2013
БЮДЖЕТ
Първоначален
план

§§ 01 - 46
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под.§ 24-01
под.§ 24-04
под.§§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под.§ 40-71
§ 45
§ 46
§§ 01 - 57
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 46; 00-98
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42; 00-98
§ 40
§§ 43 - 45; 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 57 - под.§ 40-71)
под.§;57-01
(-)под.§ 40-71
§;00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33

184300
657854
72300
20000
52300
296800
1000
-12246
300000

4522132
1694504
278302
372236
1356600
3777
20024
11023
91659
605800

99230
3294690
3378249
-83559

0

§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 951. Външно финансиране
28/95-29 и 95-49
под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80получени външни заеми
51/80-52 и 80-97
под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80погашения по външни заеми
57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари
§ 81
получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви
§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи
под. § 92-01
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период
под. §§ 95-21и 95-22
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
§ 70
3. Възмездни средства
§§ 71 - 73 и 79
предоставени
под. § 71-01 и § 72-01
възстановени
под. § 71-02 и § 72-02
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени
§ 73
предоставени заеми към крайни бенифициенти
под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
под. § 79-02
4. Приватизация
§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия
§ 91
6. Друго вътрешно финансиране
§§ 83 - 86; 88; 92-02; 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
§§ 83 - 86 и 92-02
друго финансиране
§§ 88 и 93
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
§89
8. Наличности в началото на периода
под. §§ 95-01 до 95-06
9 Наличности в края на периода
под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на валутни наличности
под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период
под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции § 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)
под. § 98-30
КМЕТ: .......................................................................
/Иванка Петрова/

842154

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ........................................................
/Маргарита Киранова/

385288

28619
30730
-2111
356669

