
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Община Девин към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 2 333 720 51 668 407 51 261
1. Данъчни приходи 537 500 27 606 27 606
2. Други приходи 1 796 180 24 022 407 23 615
2.1 Приходи и доходи от собственост 438 826 3 197 420 2 777
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 377 926 304 304
             приходи от наеми на имущество и земя 60 000 2 876 420 2 456
2.2 Приходи от такси 911 901 16 334 16 334
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 37 000 311 311
2.4  Други неданъчни приходи 188 453 -1 808 -13 -1 795
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 220 000 5 988 5 988
3. Помощи и  дарения от страната 40 40 40
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 9 578 977 398 947 184 764 214 005 178
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 3 389 838 81 261 64 467 16 794
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 331 070 27 678 27 252 320 106
3. Осигурителни вноски 770 015 20 130 15 344 4 786
4. Издръжка 2 714 960 251 618 63 839 187 707 72
5. Лихви 48 222 4 398 4 398
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии 49 988 2 062 2 062
в т. ч. стипендии 11 920 1 989 1 989
7.Субсидии 155 900 11 800 11 800
8. Придобиване на нeфинансови актииви 1 988 625
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 130 359
III. Трансфери 6 737 536 652 300 375 518 276 782
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 5 351 103 645 295 374 620 270 675
2. Други трансфери 1 386 433 7 005 898 6 107
в т. ч. временни безлихвени заеми 1 503 982 1 507 1 507
         трансфери за отчислени постъпления
3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (507 721) 305 021 191 161 114 038 (178)
VI. Финансиране 507 721 (305 021) (191 161) (113 860)
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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 60 095 60 095
            предоставени -44 002 -44 002
            възстановени 104 097 104 097
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -1 031 698 -24 724 -24 724
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -1 031 698 -24 724 -24 724
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 1 539 419 1 539 419 241 894 1 297 525
9 Наличности в края на периода -1 879 811 -433 055 -1 446 756
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 периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

178 (178)

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Крадимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 614 895

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 96 СЕС - ДЕС

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост 
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 
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 
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
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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
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 сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

3041 41-57
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 614 895

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 97 СЕС - ДМП

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост 
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 
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 
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
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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
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 сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

3041 41-57
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 614 895

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост 
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 
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 
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
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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -6 749 -6 749
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -6 749 -6 749
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 254 692 254 692
9 Наличности в края на периода -247 943 -247 943
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 периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

3041 41-57
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 614 895

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС - КСФ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 1 1
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 1 1
2.1 Приходи и доходи от собственост 1 1
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 
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 447 341 2 093 2 093
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 11 918
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 352 376
3. Осигурителни вноски 58 657
4. Издръжка 24 390 2 093 2 093
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 347 359 26 534 26 534
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 347 359 26 534 26 534
в т. ч. временни безлихвени заеми -85 301 -1 507 -1 507
         трансфери за отчислени постъпления
3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (99 982) 24 442 24 442
VI. Финансиране 99 982 (24 442) (24 442)
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 99 982 99 982 99 982
9 Наличности в края на периода -124 424 -124 424
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 периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

3041 41-57
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 614 895

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 42 СЕС - РА

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост 
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 
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 
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 20 906 20 906
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 20 906 20 906
в т. ч. временни безлихвени заеми
         трансфери за отчислени постъпления
3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 20 906 20 906
VI. Финансиране (20 906) (20 906)
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с др. ЦК и финансови активи 
            остатък в лв.равн. по валутни 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
4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 16 221 16 221
9 Наличности в края на периода -37 127 -37 127
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 периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

3041 41-57
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова

(служебни телефони) 
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