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1. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
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 институ  ц ии

нетни приходи от продажба на услуги , стоки и продукция
приходи от наеми на иму щество 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 нсфинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чу жбина
И. РАЗХОДИ 602 469 260 182 216 551 43 631
1. Персонал 438 672 198 701 198 701
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру дови и служебни прав. 347 876 162 752 162 7521
1.2. Дру ги възнаграждения и плащания за персонала 13 401 494 494
1.3. Осигурителни вноски 77 395 35 455 35 455
2 Издръжка 159 537 57 221 13 590 43 631
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
вт  ч. стипендии
5. Субсидии
6. Придобиване на нсфинансови актииви 4 260 4 260 4 260
7. Капиталовн трансфери
8. Предоставени текущи и катггалови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупу ване на земеделска продукция
в т ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
10. Резерв за непредвндини и неотложни разходи
III. Т рансф ери 353 802 304 670 49 132
1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2 Дру ги трансфери 353 802 304 670 49 132
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигу рителни вноски и данъци
IV. Вноска в обшия бю джет на ЕС
V. Дефицит /  излишък = I - II +III - IV (602 469) 93 620 88 119 5 501
VI. Финансиране (93 620) (88 119) (5 501)
1 Външно финансиране

полу чени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емнтирани на м/нар. катггалови пазари
получени погашения по предоставени кредити от дру ги държави
операции е 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 дяловс. акции, съучастия и др. финансови активи
3. Възмездни средства

предосп а вени
възстановени
нсто плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг
предоставени заеми към крайни бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4 Приватизация на дяловс. акции и участия
5. Поку пко-продажба на държавнн/общннеки/ ценни книжа от бюдж. предприятия
6. Друго вътрешно финансиране 4 195 4 195

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нсто
друго финансиране 4 195 4 195

7,С> ми по разчети за пости оенгур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода
9 Наличности в края на периода -97 815 -92 314 -5 501
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, поку пко-продажба на валута и сетълмснт /

в т ч. покупко-продажба на валута (+ /- ) /у
od/. marten a ab'.bg
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