
Местни Дейности Община: Девин

Име на параграф Код на 
параграф

Предварителни 
разчети за 2023 г.

Данък върху доходите на физически лица 0100 37000
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 0103 37000
в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници 0113 7500
Имуществени и други местни данъци 1300 977100
данък върху недвижими имоти 1301 261500
данък върху превозните средства 1303 498600
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 1304 150000
туристически данък 1308 67000

Всичко: 1014100

Приходи и доходи от собственост 2400 450590
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 2404 326000
приходи от наеми на имущество 2405 61170
приходи от наеми на земя 2406 63420
Общински такси 2700 1140824
за ползване на детски кухни 2702 8000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 2705 16000
за битови отпадъци 2707 938954
за ползване на общежития и други по образованието 2708 7700
за технически услуги 2710 60000
за административни услуги 2711 50000
за откупуване на гробни места 2715 3000
за притежаване на куче 2717 500
други общински такси 2729 56670
Глоби, санкции и наказателни лихви 2800 70000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2802 30000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 40000

Приложение №2.1
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗЧЕТИ - 2023 г.

ПРИХОДИ

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи



Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 3700 -104636
внесен ДДС (-) 3701 -84670
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприя 3702 -19966
Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 84000
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 4030 84000
Приходи от концесии 4100 300000

1940778
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 3100 2578100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ 
за общини (+) 3112 1328100

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 3113 1250000
Трансфери между бюджети (нето) 6100 -304100
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) 6102 -304100

Всичко: 2274000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето) 7600 161086

Всичко: 161086
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 8300 85134
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 8312 600000
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 8322 -286580
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 8382 -228286

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с 8800 15861

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 
Европейския съюз (+/-) 8803 15861

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     (този параграф се използва 
и за наличностите на ЦБ в БНБ) 9500 5105746

остатък в левове по сметки от предходния период (+) 9501 5105746

Всичко приходи за местни дейности: 10596705

Всичко неданъчни приходи:




