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Наименование
на прихода

§§

План
( в лева )

Отчет
( в лева )

д) държавен трансфер на преотст.
31-19
данъци по ЗДДФЛ(+)
- възстановен транфер от ЦБ(-)

31-20

Всичко взаимоотношения
ІІІ. Трансфери.
Трансфери (субсидии) между
бюджетни сметки (нето)

61-00

-получени трансфери (+)

61-01

-преотстъпени трансфери (-)

61-09

-получени трансфери (+)

62-01

-предоставени трансфери (-)

62-02

Трансфери от ПУДООС

64-00

-получени трансфери (+)

64-01

-предоставени трансфери (-)

64-02

62-00

ІV. Временни безлихвени заеми
74-00
Получени врем. заеми от ЦБ
-получени заеми (+)

74-11

-погасени заеми (-)

74-12
75-00
76-00

-получени заеми (+)

76-11

-погасени заеми (-)

76-12

-предоставени заеми (+)

76-21

-възстановени заеми (-)

76-22

Временни безлихв.заеми от/за
ПУДООС (нето)

78-00

-получени заеми (+)

78-11

-погасени заеми (-)

78-12

Всичко временни безлихвени
заеми:
Всичко приходи ( ІІ+ ІІІ + ІV )

100

100 Пред.врем.фин.пом.(нето)
Предост.средства по временна
финанс. помощ(-)
Възст,.средства по временна
финанс. помощ(+)

61-05

Всичко трансфери:

Получ./пред.врем. безлихв.
заеми м-у бюдж.с/ки (нето)
Временни безлихв.заеми м-у
извънбюдж. и бюдж.с-ки (нето)

Разх.за прид.на дял.акции и
увел.на кап. и кап.рез.(-)
Участия в съвм.предпр. активи
и стоп.дейности(-)
1 161 501 1 150 964
Пост.от прод.на дял.акции и
съучас.и ликвид.дялове

61-02

-трансфери по прогр.за осиг. на
заетост
-вътр.трансфери в системата на
първост.разпоредител
Трансфери (субс./вноски) между
бюдж.и извънбюдж.сметки

Наименование
на прихода
V. Операции с финансови
активи и пасиви
Прид.на дял, акц.и съуч.

1 161 401 1 150 864

Заеми от чужбина

-получени краткоср.заеми от
междунар. организации (+)
-получени дългоср.заеми от
междунар. организации (+)
-погаш. по краткоср.заеми от
междунар. орг-ии (-)
-погаш. по дългоср.заеми от
5 000
5 000 междунар. орг-ии (-)
-получени краткоср.заеми от
5 000
5 000 банки и фин.институции (+)
-получ. дългооср.заеми от
банки и фин.институции (+)
-погаш.по краткоср.заеми от
1 166 501 1 155 964
банки и фин.институции (-)
-погаш.по дългоср.заеми от
банки и фин.институции (-)
-клиринг.разчети-пасивни и
активни салда (+/-)
-др.финанс.от от чужбина (+)
-други погашения и плащ.по
финансиране от чужбина (+)

§§

70-00

70-01
70-03
70-10
72-00
72-01
72-02
80-00
80-31
80-32
80-37
80-38
80-51
80-52
80-57
80-58
80-80
80-97
80-98

Държавни ( Общински ) ЦК,
81-00
емитирани на междун. пазари -

- краткоД(Об)ЦК, емитир.на
междунар.капит.пазари(+)
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на
междунар.капит.пазари(+)
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК,
емит.на м-унар.к.пазари(-)
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК,
емит.на м-унар.к.пазари(-)
Заеми от други банки от
страната (+)

-получени краткоср.заеми от
банки в страната (+)
-получ. дългооср.заеми от
банки в страната (+)
-Фонд Енерг.ефективност (+)
-Фонд за органите на мест.
самоупр-е "Флаг" ЕАД(+)
-погаш.по краткоср.заеми от
1 166 501 1 155 964
банки в страната (-)

81-11
81-12
81-21
81-22
83-00
83-11
83-12
83-18
83-19
83-21

План
Отчет
( в лева ) ( в лева )

