
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Показатели
Сума  

(хил. лв.)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0

1    Неданъчни приходи 40,0

1.1.         Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0

II. РАЗХОДИ 21 856,7

1    Текущи разходи 20 136,7

        в т.ч.

1.1.         Персонал 15 440,0

2    Капиталови разходи 1 720,0

2.1.         Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 720,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 21 816,7

1    Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 21 816,7

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

Разпределение на разходите по функционални области:

№ Наименование на функционалната област
Сума  

(хил. лв.)

1 2

1

Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и 

публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности” 21 856,7

Всичко: 21 856,7

№ Показатели
Сума  

(хил. лв.)

1 2

1 Макс. размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 7 817,3

2 Макс. размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 6 296,7

Бюджет на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество за 2020 г.

Максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и 

максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:



 

 

 

 

 

Класификационен 

код съгласно РМС 

№ 520 от 2019 г.

Наименование на областта на политика / 

функционалната област / бюджетната програма
Сума (в лева)

1 2 3

3700.01.00

Функционална област  „Осъществяване на превенция и 

противодействие на корупцията и публичност на 

имуществото на лицата, заемащи висши публични 

длъжности“

21 856 700

3700.01.01

Бюджетна програма „Превенция и противодействие на 

корупцията, публичност на имуществото на лицата, 

заемащи висши публични длъжности, установяване 

конфликт на интереси и отнемане на незаконно 

придобитото имущество“

21 856 700

Общо: 21 856 700

Разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми

Разходи по програмата Сума (в лева)

I. Общо ведомствени разходи 21 856 700

от тях за:

Персонал 15 440 000

Издръжка 4 696 700

Капиталови разходи 1 720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

1. 

2 . 

3 . 

III. Общо разходи (I+II) 21 856 700

Класификационен код на програмата: 3700.01.01

Бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията, публичност на 

имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на 

интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество“

Разходи Сума (в лева)

I. Общо ведомствени разходи 21 856 700

от тях за:

Персонал 15 440 000

Издръжка 4 696 700

Капиталови разходи 1 720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо 0

III. Общо разходи (I+II) 21 856 700

Общо разходи по бюджетните програми на 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


