
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 2540369 2127508 4457 2123051
1. Данъчни приходи 626140 632761 632761
2. Други приходи 1882099 1462617 4417 1458200
2.1 Приходи и доходи от собственост 443088 286148 4558 281590
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 377926 232351 232351

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество и земя 64187 53616 4558 49058
2.2 Приходи от такси 922401 735687 735687
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 68500 73007 73007
2.4  Други неданъчни приходи 204110 224761 -141 224902
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 244000 143014 143014
3. Помощи и  дарения от страната 32130 32130 40 32090
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 13232613 10052899 4495673 5251773 305453
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 3363719 3154817 2572598 393665 188554
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 626733 560738 390074 110379 60285
3. Осигурителни вноски 759544 677562 551886 90007 35669
4. Издръжка 3019881 2347595 396405 1938684 12506
5. Лихви 46725 42674 42674
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии 122490 97428 80584 16844
в т. ч. стипендии 15728 15728 15728
7.Субсидии 191944 186698 176944 6300 3454
8. Придобиване на нeфинансови актииви 5101577 2985387 327182 2653220 4985
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 10184048 10045696 4614693 5431003



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 8681970 8667620 4448974 4218646
2. Други трансфери 1502078 1378076 165719 1212357
в т. ч. временни безлихвени заеми 1503982 1435607 1435607
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (508196) 2120305 123477 2302281 (305453)
VI. Финансиране 508196 (2120305) (123477) (1996828)
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени -804998 -954813 -954813
            възстановени 804998 954813 954813
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -1031223 -1243180 26017 -1269197
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -1031698 -1269197 -1269197
            друго финансиране 475 26017 26017
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 1539419 1539419 241894 1297525
9 Наличности в края на периода -2416544 -391388 -2025156
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

305453 (305453)

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 42 СЕС - РА

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 3 3
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 3 3
2.1 Приходи и доходи от собственост 3 3
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество 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 нефинансови активи
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 1336 6466 6466
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 1336 7014 7014
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви -548 -548
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери -13823 -9733 -9733



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери -13823 -9733 -9733
в т. ч. временни безлихвени заеми -919841 -919841 -919841
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (15159) (16196) (16196)
VI. Финансиране 15159 16196 16196
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени 
            възстановени
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 15159 16221 16221
9 Наличности в края на периода -25 -25
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС - КСФ

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 7 7
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 7 7
2.1 Приходи и доходи от собственост 7 7
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество 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 нефинансови активи
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 521182 411604 411604
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 17280 13937 13937
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 371293 287822 287822
3. Осигурителни вноски 66505 50686 50686
4. Издръжка 37634 36101 36101
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии 28470 23058 23058
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 421200 368801 368801



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 421200 368801 368801
в т. ч. временни безлихвени заеми -85301 -16926 -16926
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (99982) (42796) (42796)
VI. Финансиране 99982 42796 42796
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени 
            възстановени
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -24818 -24818
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -24818 -24818
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 99982 99982 99982
9 Наличности в края на периода -32368 -32368
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 97 СЕС - ДМП

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
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 институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество 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 нефинансови активи
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 
в т. ч. временни безлихвени заеми
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени 
            възстановени
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода 
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 96 СЕС - ДЕС

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
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 институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество 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 нефинансови активи
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 157830 157830 157830
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 6991 6991 6991
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви 150839 150839 150839
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 157830 157830 157830



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 157830 157830 157830
в т. ч. временни безлихвени заеми
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени 
            възстановени
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране 
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране 
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода 
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Девин код по ЕБК: 7103
               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

                        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни 
дейности местни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 
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 институции
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

код от регистъра на 
бюджетните 

организации в 
СЕБРА

Годишен         
уточнен план     

2016 г.

ОТЧЕТ         
2016 г.

             приходи от наеми на имущество 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 нефинансови активи
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка 
5. Лихви 
в т. ч. външни 
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии 
8. Придобиване на нeфинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
          постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери



1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 
2. Други трансфери 
в т. ч. временни безлихвени заеми
         трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 
VI. Финансиране 
1. Външно финансиране
            получени външни заеми 
            погашения по външни заеми 
            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
            получени погашения по предоставени кредити от други държави 
            операции с 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 дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 
3. Възмездни средства
            предоставени 
            възстановени
            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 
            предоставени заеми към крайни бенифициенти
            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти
4. Приватизация на дялове, акции и участия4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -28011 -28011
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -28011 -28011
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 254692 254692
9 Наличности в края на периода -226681 -226681
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, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
Красимир Даскалов

(служебни телефони) 

Павлина Сириджанова

Захаринка Шапкова
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