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ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА,

ПОКАЗАТЕЛИ

Годишея
уточнен план
2022 г.

ОТЧЕТ
2022г.

(а)

(1)

(2)

дьржавяи
двйности

мвстнн дейности

дофинонсиранв

(3)

(4)

(5)

1. ПРИХОЛИ, ПОМОЩИ И дАРЕППЯ
1. Данъчни приходи
2. Дp_vn1 приходи
2.1 Прихо..11111 доходи от собственост
Вт. ч.

BHOCKII ОТ ПРНХОДН на .!J.ЪРЖ31!1Н1111 сбщински ПDе.:J.ПРНЯТlt.Я ll

инсппуции

негни приходи от продажбе на услуги, стоки II продукция
приходи ОТ наеми на нмушеетво 11 земя

2.2 Прш,;:0.1,11 от такси
2.3 Г11об11, санкц,111111 наквзагелни .11�хв11
2.4 Дрпн недаиъчни приходи
2.S Постъпления от пролажба на нефинансови актшш
3. Помощи 11 двоения от стоаната
4. По�1ощ11 11 даоекня от чужбина

ц.гхзходи
1. Персонал

1.1. Заплети 11 възнаграждения за персонала, вает по трсдсви и С!tvжебнн nоав.
1.2. Др)n1 възнегражденля 11 плащвния за персонала
1.3. Освгурптелни вноски
2. Издръжка

522 001
447 159
325490
56496
65 173
69 627

372 307
311 775
209 997
54 151
47 627
60 532

348 915
311 775
209 997
54 151
47 627
37 140

23 392

23 392

3. Лихвн
ВТ. Ч. ВЪНWtШ

4. Социални разход11, сгипеи..!IШI
8 Т. Ч. CТIIЛCНДJUI

б.Ссбсидни
6. Приюбиване на нсфинансови актииви
7. Квпиталови тренсфери

8. Предосгавени текущн II кашпвлови тоенсфери за чужбина
9. псисеет на дъожавния резерв 11 изюгпване на эемеделска продукция
вт. ч. плашввия за попълване на дъожавкня DСЗеов
постъnпсния от поодажби на дъожавния еезеов г-)
10. Резсов за непеедвпдини и неотвожни оазходи

5 215

Ш. Тпвнсфепп

5Z2 001

425 256

401 854

23 402

Трансфеои от/за ЦБ за/от .З.РУГII бюджети
2. Други rрансферн

522 001

425 256

401 854

23 402

52 949
(52 949)

52 939
(52 939)

10
(10)

-52 949

-52 939

-10

1.

вт. ч. временна безллхвени заеми
трансферп за отчислена гюстъпления
3. Трансфера за ПОСТII осигурителни BHOCKll 11 даньци
IV. В11оск:11 в обuшя бюлжет на ЕС
Дефицит / излишьк = 1. +111. JV

v.

п

VI. Фииансиваие
1. Вънwно финансиране
позучени еъншни эаеми
погашения по външни эаеми
вържавнн /общ11кск11/ ЦК емитпрани нам/нар. капиталсви пазари
пслученн погашения по прсдсставена кредиги от други държавu
оnсрацнн с др. ЦК и финавсови активи
остатък в ла.равн. по аалутии с�1етк1111 каса в чужбина от предх. период
наличности в лв. оавн.по валстни сметки 11 кзса в чсжб. в 1(1).На периода
2. Придобиване на дя.,ове, акwш, съучастия 11 др, финансоеи актпви
3. Възмездни средства
превсставснв

възстаясвени

нето плашания по акт11в11раН11 гаранции, поръчнтс.,ства II прсофор.чсн дълг

nредоставснн заеми кгъм крайни бенифициенти
възстввовени семи по эаеми от КРайю1 бенифициснги
�- Приватизация на дялове, акции II участия
5. Покупко-продажба на дьржавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия
6. Др,·rо вътреwно финенсиранс
операшш по вътрешен льаг II финан. активи- исто
досго dшнанснране
т.Суми по разчети за постн ОСШ)'Р1 8HOCKll lt Д3НЪШI
8. Неличнссги в начвлогс на периода
9 Наличности в края на периода
I О. Преоцснка на в3Л)ТНJI наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Едпннвта сметка" от прсдх. период
12. Дспоз1п1111 сметки консоли..:щранн в "Едннната сметка" в края на периода
l З. Касовн операции, .з.епоз1п11, ПОК\'ПКО·ПРОдажба на ва.1,"Та 11 сетъ.1.,1скт
вт. ч. лою'11Хо-пtЮд3.,t,."6.'1 на ва.wта (+/·)
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