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МЕСТНА ДЕЙНОСТ
НА ОБЩИНА  ГОДЕЧ ПРОЕКТ  ЗА БЮДЖЕТ  2016 ГОДИНА  

I. ПРИХОДИ

§§ под-§§
 0 1 ¦

01-00 4 000
01-03 окончателен годишен (патентен ) данък 4 000

Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е
Проект за Бюджет 2016

Данък върху доходите на физически лица:
01-03 окончателен годишен (патентен ) данък 4 000

13-00 240 000
13-01 данък върху недвижими имоти 70 000
13-03 данък върху превозните средства 100 000
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 70 000
13-08 туристически данък 0

20-00 0
24-00 320 000

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 10 000
24-05 приходи от наеми на имущество 30 000
24-06 приходи от наеми на земя 280 000
24-07 приходи от дивиденти 0

27-00 382 500
27-01 за ползване на детски градини 20 000
27-04 за ползване на домашен социален патронаж  и други общински социални услуги 15 000
27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 18 000
27-07 за битови отпадъци 300 000
27-10 за технически услуги 10 000
27-11 за административни услуги 13 000
27-15 за откупуване на гробни места 2 500

Имуществени и други местни данъци :

Други данъци
Приходи и доходи от собственост

Общински такси

27-15 за откупуване на гробни места 2 500
27-17 за притежаване на куче 0
27-29 други общински такси 4 000

28-00 1 000
28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 000
28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 0

36-00 15 000
36-01 реализирани курсови разлики  от валутни операции (нето) (+/-) 0
36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0
36-19 други  неданъчни приходи 15 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други неданъчни приходи



37-00 -22 000
37-01 внесен ДДС  (-) -20 000
37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност  на бюджетните предприятия (-) -2 000

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) 40 000
40-22 постъпления от продажба на сгради
40-24 постъпления от продажба на транспортни средства
40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи
40-40 постъпления от продажба на земя 40 000

41-00 60 000
45-00

45-01 текущи  помощи и дарения от страната
31-00 1 057 800

31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности  от ЦБ за общини (+) 581 200
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 476 600

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 

Приходи от концесии
Помощи и дарения от страната

31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 476 600
60-00 0

60-01  - получени трансфери (+)
61-00 0

61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 0
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)

62-00 0
62-01 - получени трансфери (+)
62-02 - предоставени трансфери (-) 0

75-00 0
76-00 0
70-00 0

70-01 придобиване на дялове и акции  и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)
83-00 0

83-11 получени краткосрочни заеми  от банки в страната (+)
83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)
83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 0

88-00 0
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

93-00 0Друго финансиране - нето (+/-)

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+ /- )

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)

Трансфери между бюджети (нето)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

93-00 0
93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+ )
93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (- )

93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 0

93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)
95-00 196 171

95-01 остатък  в левове по сметки от предходния период  (+) 196 171
95-02 остатък  в левова равностойност по валутни сметки от предходния период  (+)
95-07 наличност  в левове по сметки в края на периода  (-)
95-08 наличност  в левова равностойност по валутни сметки в края на периода  (-)

Друго финансиране - нето (+/-)

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



приходи 2 294 471
контрола 0

/местна дейност + дофинансиране/ разходи 2 294 471
местна дейност 2 071 465
дофинансирне 223 006

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

 02 ¦
122 Общинска администрация в т.ч. 201000
Издръжка 186000
Инвестиционни разходи 15000
123 Общински съвети в т.ч. 109850

Проект за Бюджет 2016
Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    Р А З Х О Д И Т Е

123 Общински съвети в т.ч. 109850
Възнаграждения и осигуровки 108550
Издръжка 1300
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения в т.ч. 121000
Издръжка 108800
Инвестиционни разходи 12200
389 Други дейности по образованието
Издръжка
469 Други дейности по здравеопазването в т.ч. 120000
Субсидидиране здравна дейност 120000
Инвестиционни разходи 0
524 Домашен социален патронаж в т.ч. 52250
Възнаграждения и осигуровки 30100
Издръжка 22150
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. в т.ч. 1500
Издръжка 1500
603 Водоснабдяване и канализация в т.ч. 3500
Издръжка 3500Издръжка 3500
Инвестиционни разходи
604 Осветление на улици и площади в т.ч. 111300
Издръжка 111300
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в т.ч. 229600
Издръжка 23000
Инвестиционни разходи 206600
623 Чистота в т.ч. 580900
Възнаграждения и осигуровки 136600
Издръжка 224800



Инвестиционни разходи 6000

резерв 213500
714 Спортни бази за спорт за всички в т.ч. 15820
Възнаграждения и осигуровки 15820
Издръжка 32100
745 Обредни домове и зали в т.ч. 36380
Възнаграждения и осигуровки 19680
Издръжка 16700
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата в т.ч. 488365
Издръжка 218365
Инвестиционни разходи 270000
849 Други дейности по транспорта 0
СубсидияСубсидия
898 Други дейности по икономиката в т.ч. 0
Субсидия
998 Резерв

ДОФИНАНСИРАНЕ
Дофинансиране Общинска администрация в т.ч. 223 006
Възнаграждения и осигуровки 42 750
Дофинансиране ОДЗ 121 000
Дофинансиране НУ Христо Ботев 59 256


