
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30.11.2016 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 2473482 2003427 3004 2000423
1. Данъчни приходи 571540 590923 590923
2. Други приходи 1869812 1380374 2964 1377410
2.1 Приходи и доходи от собственост 441664 253957 3059 250898
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 377926 208725 208725

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество и земя 62763 45061 3059 42002
2.2 Приходи от такси 916901 673357 673357
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 64000 63718 63718
2.4  Други неданъчни приходи 207847 246328 -95 246423
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 239400 143014 143014
3. Помощи и  дарения от страната 32130 32130 40 32090
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 12807957 9358660 3931078 5130696 296886
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 3313842 2835790 2293509 357109 185172
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 492433 436403 281188 97973 57242
3. Осигурителни вноски 774028 616778 499653 81912 35213
4. Издръжка 3019128 2337823 356614 1969585 11624
5. Лихви 46825 39757 39757
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии 98265 66936 49906 17030
в т. ч. стипендии 15733 11582 11582
7.Субсидии 176409 157859 149609 5600 2650
8. Придобиване на нeфинансови актииви 4887027 2867314 300599 2561730 4985
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 9826279 7899733 3958121 3941612



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 8343136 6429967 3864260 2565707
2. Други трансфери 1483143 1469766 93861 1375905
в т. ч. временни безлихвени заеми 1503982 1469803 1469803
         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 (508196) 544500 30047 811339 (296886)
VI. Финансиране 508196 (544500) (30047) (514453)
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 -444141 -804998 -804998
            възстановени 444141 804998 804998
            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 участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -1031223 -1243074 1399 -1244473
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -1031698 -1244473 -1244473
            друго финансиране 475 1399 1399
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 1539419 1539419 241894 1297525
9 Наличности в края на периода -840845 -273340 -567505
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 (+/-) 

296886 (296886)

(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 30.11.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (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 3 3
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 3 3
2.1 Приходи и доходи от собственост 3 3
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             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 1336 6466 6466
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 1336 7014 7014
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви -548 -548
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 -13823 -9733 -9733



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери -13823 -9733 -9733
в т. ч. временни безлихвени заеми -919841 -919841 -919841
         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 (15159) (16196) (16196)
VI. Финансиране 15159 16196 16196
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 участия4. 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 15159 16221 16221
9 Наличности в края на периода -25 -25
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 (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



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

към 30.11.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (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 7 7
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 7 7
2.1 Приходи и доходи от собственост 7 7
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             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 521182 362088 362088
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 17280 13355 13355
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 371293 257715 257715
3. Осигурителни вноски 66505 45665 45665
4. Издръжка 37634 23693 23693
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии 28470 21660 21660
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 421200 303394 303394



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 421200 303394 303394
в т. ч. временни безлихвени заеми -85301 -51122 -51122
         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 (99982) (58687) (58687)
VI. Финансиране 99982 58687 58687
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 участия4. 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 99982 99982 99982
9 Наличности в края на периода -41295 -41295
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 (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



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

към 30.11.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             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
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 участия4. 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 (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



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

към 30.11.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             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 150839 157830 157830
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 6991 6991
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви 150839 150839 150839
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 150839 157830 157830



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 150839 157830 157830
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 
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 участия4. 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 (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

към 30.11.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (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

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             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. ТрансфериIII. 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
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 участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -27920 -27920
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -27920 -27920
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 254692 254692
9 Наличности в края на периода -226772 -226772
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 (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова
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