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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

К О М И С И Я   З А   П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е   Н А 

К О Р У П Ц И Я Т А   И   З А   О Т Н Е М А Н Е   Н А   Н Е З А К О Н Н О    

П Р И Д О Б И Т О Т О   И М У Щ Е С Т В О 
София 1000, пл. “Света Неделя” №6,  тел: (+359 2)   940 14 44, факс: (+359 2) 940 15 95 

 

 

 

Приложение № 3  

  

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА  

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНА 

В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

(ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ) 

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

 

 
І. МИСИЯ 

 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за 

осъществяване на политиката по противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че 

лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията си 

честно и почтено при спазване на Конституцията на Република България и законите, и 

предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с 

него.  

Разработеният проектобюджет на КПКОНПИ за 2020 г. и актуализираната бюджетна 

прогноза за 2021-2022 г. е в съответствие с предвидените приоритети в Програмата за 

управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и покрива мярка 

335 за приемане на нов Антикорупционен закон, който обединява фрагментираното 

законодателство и създава единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

 

КПКОНПИ е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.), като 

юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Бюджетът на Комисията, чийто 

председател е първостепенен разпоредител с бюджет, се съставя, изпълнява и отчита по реда на 
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Закона за публичните финанси. Комисията осъществява дейността си в динамична среда като се 

подпомага от администрация, която включва и териториалните ѝ звена, които са със статут на 

дирекции, ръководени от директори. Комисията се отчита за своята дейност пред Народното 

събрание на Република България. 

Със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (Обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 20 от 06.03.2018 г., доп. ДВ бр. 21 

от 09.03.2018 г., доп. ДВ., бр. 41 от 18 Май 2018 г., изм. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019 г., изм. ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.) на КПКОНПИ бяха предоставени нови 

правомощия и специфични дейности, което от своя страна доведе през 2018 г. до увеличаване на 

функциите и наложи структурни промени, които засегнаха структурни звена на/и ПРБ, съобразно 

изпълняваните от тях дейности, с цел да се формира структура с висококвалифициран 

административен капацитет за пълноценното функциониране и ефективно изпълнение на 

специфичните дейности на Комисията. 

 

 

 
ІІІ. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ  

 
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

НА КОРУПЦИЯТА И ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ 

ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ“ 

 

Стратегическа и оперативни цели 

 

Функционалната област е отражение на дефинираните със Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество дейности по превенция и 

противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси, отнемане на незаконно 

придобитото имущество и сътрудничество на международно ниво. 

 

Очаквани резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална 

област 

 

Предвидените със ЗПКОНПИ специфични дейности на Комисията са публични и 

прозрачни, и съобразно естеството на частта от функционалната област са насочени в отделни 

направления на дейност, както следва: 

 По превенцията на корупцията – осигуряване на компетентна проверка за съществуващи 

възможности за корупционни практики и действия, и изразяване на тясноспециализирано 

становище при съгласуването на законопроекти, относно наличието на корупционен риск (чл. 

32, ал. 1 от ЗПКОНПИ); антикорупционно обучение; 

 По противодействието на корупцията – събиране, анализ и извършване на проверки на 

сведения при и по повод информация за прояви на корупция; 

 По установяване на конфликт на интереси при лица, заемащи висши публични длъжности – 

приемане, обработване, проверка, анализ и публикуване на декларациите за имущество и 

интереси; 

 По отнемане на незаконно придобитото имущество – създаване на регистър за обезпеченото 

движимо и недвижимо имущество, както и създаване на механизъм за предоставяне за 

обществени нужди на отнети в полза на държавата имоти и други.  
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Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 

политиката 

 

За постигане на целите на ЗПКОНПИ, Комисията и органите на Комисията си 

взаимодействат, съобразно предоставената им компетентност с Прокуратурата, Министерството 

на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция 

„Технически операции“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна полиция“, органите 

по приходите, Агенция „Митници“, Главният инспекторат на Министерския съвет, 

Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията към Висшия съдебен съвет и 

инспекторатите.  

 

 
ІV.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА 

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021-2-22 Г. 

Описание на приходите  

ПРИХОДИ  
(в хил. лв.) 

Проект 2020 г. Прогноза 2021 г. Прогноза 2022 г. 

        

Общо приходи: 40.0 40.0 40.0 

        

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи  40.0  40.0   40.0  

Приходи и доходи от собственост       

Приходи от държавни такси       

Глоби, санкции и наказателни лихви  40.0  40.0  40.0  

Други       

 

Предвидените приходи по бюджета на КПКОНПИ са в резултат на прехвърлените при 

вливането на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бюджетни 

параметри, които се администрират като неданъчни приходи, постъпващи от глоби, санкции и 

наказателни лихви. За 2020 г. и периода 2021 – 2022 г. се предвижда размера на приходите да 

остане непроменен.  
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Описание на разходите  

 

КОНПИ 

 

Код* 

КОНПИ 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Отчет 2017 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

  XXXX.XX.XX Общо разходи 6 232,7 6 232,7 0 6 232,7 6 232,7 0 0 0 0 

  XXXX.XX.XX Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

 

 

 

КОНПИ / КПКОНПИ 

 

Код* 

 

КОНПИ / КПКОНПИ 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Отчет 2018 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

Общо 
ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 
администрирани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

ХХХХ.XX.XX Общо разходи 12 460,6 12 460,6 0 12 460,6 12 460,6 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     
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КПКОНПИ 

 

Код* 

 

КПКОНПИ 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Закон 2019 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 
ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 
администрирани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

3700.00.00 Общо разходи 20 453,0 20 453,0 0 20 453,0 20 453,0 0 0 0 0 

3700.01.00 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3700.01.01 Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

 

 

КПКОНПИ 

 

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Проект за 2020 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

3700.00.00 Общо разходи 21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

3700.01.00 

Функционална област "Осъществяване на 

превенция и противодействие на 

корупцията и публичност на лицата, 

заемащи висши публични длъжности" 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

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“ 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7   0     
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2021 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

3700.00.00 Общо разходи 21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

3700.01.00 

Функционална област „Осъществяване 

на превенция и противодействие на 

корупцията и публичност на 

имуществото на лицата, заемащи висши 

публични длъжности“ 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

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“ 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7   0     

 

 

Код* 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2022 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

3700.00.00 Общо разходи 21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

3700.01.00 

Функционална област „Осъществяване на 

превенция и противодействие на 

корупцията и публичност на имуществото 

на лицата, заемащи висши публични 

длъжности“ 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7 0 0 0 0 

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“ 

21 856,7 21 856,7 0 21 856,7 21 856,7   0     
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Описание на източниците на финансиране 

    

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил  лв.) 
Проект 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

        

Общо разходи: 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

Общо разчетено финансиране: 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

   По бюджета на ПРБ 21 856,7  21 856,7  21 856,7  

 Собствени приходи 40,0 40,0 40,0 

 Субсидия от държавния бюджет 21 816,7 21 816,7 21 816,7 
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ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 

 

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” 

 

Цели на бюджетната програма 

Бюджетната програма има за цел да дефинира определените със ЗПКОНПИ дейности по 

превенция и противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси, отнемане на 

незаконно придобитото имущество и сътрудничество на международно ниво. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение  

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  Целева стойност 

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” 

 

        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица  

Проект 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

          

1. Проверка за съществуващи възможности за корупционни практики и действия        

2. Антикорупционно обучение         

3. Декларации за имущество и интереси        

4. Отнето незаконно придобитото имущество - движимо и недвижимо      

5. .....................................     

* Предложените показатели са индикативни и предполагат промяна през бюджетната 2020 година. Към момента на изготвяне на с 

относителна тежест стои фактът, че КПКОНПИ е новосъздаден първостепенен разпоредител с бюджет – липсва базова 

информация за определяне на мерна единица и целева стойност. 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата 

 Промени в законодателството – при намаляване и/или липса на законодателни 

промени, пряко обвързания индикатор за проверка за съществуващи възможности за 

корупционни практики и действия огледално ще отразява динамиката им; 

 Финансово обезпечаване, включително от европейските фондове; 

 Преструктуриране на държавната администрация; 

 Неочаквана промяна в международните отношения и политиката за сигурност и др. 

Успешното участие на Република България в процеса на вземане на решения и 

коректното изпълнение на задълженията ѝ като държава-член на Европейския съюз, зависят от 

координацията между отделните административни структури, както и между политическото и 

експертното ниво. В този смисъл фактори, които биха оказали негативно въздействие върху 

изпълнението на програмата, са следните: 

 Преструктуриране на държавната администрация; 

 Силно ограничен финансов ресурс;  

 Недостатъчен административен капацитет и текучество на кадри; 

 Отсъствие или недостатъчна подкрепа от страна на ръководствата в администрациите и 

др.  
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Информация за наличността и качеството на данните 

Източниците на информация за изпълнението на показателите са предмет на изготвяния 

Доклад за дейността на КПКОНПИ, който ежегодно до 31 март се представя в Народното 

събрание (съгл. чл. 18, ал. 1 от ЗПКОНПИ), както и чрез администрираните от Комисията 

информационни, деловодни и справочни системи, регистри и др. Цялата информация за 

наличността и качеството на данните по показателите за изпълнение на програмата се събира, 

обобщава, анализира и съхранява в КПКОНПИ, при отчитане на нивото на секретност, 

съобразно разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация. Данните са 

достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка в постигането на поставените 

цели на програмата. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

 Разработване на нормативна база и методология във функционалната област – 

създаване и въвеждане на законодателни промени, разработване на методики, инструкции, 

насоки и участия в работни групи в областта по противодействие и превенция на корупцията; 

публичност на имуществото и установяване на конфликт на интереси;  

 Участие в международни мрежи, организации и форуми за осъществяване на 

дейностите по превенция и за противодействие на корупцията – в сесиите на Групата по 

прегледа на изпълнението IRG (Implementation Review Group),  UNCAС (по Конвенцията на 

ООН срещу корупцията) и IACA (International Anti-Corruption Academy), както и в работните 

срещи и конференции на RAI (Regional Anti-Corruption Initiative), GRECO (The Group of States 

against Corruption), EPAC (European Partners against corruption) / EACN (European contact-point 

network against corruption) 

 Превенция на корупцията – осигуряване на компетентна проверка за 

съществуващи възможности за корупционни практики и действия, и изразяване на 

тясноспециализирано становище при съгласуването на законопроекти, относно наличието на 

корупционен риск (чл. 32, ал. 1 от ЗПКОНПИ); антикорупционно обучение – разширяване на 

образователния обхват; 

 Противодействие на корупцията – събиране, анализ и извършване на проверки на 

сведения при и по повод информация за прояви на корупция; 

 Установяване на конфликт на интереси при лица, заемащи висши публични 

длъжности – приемане, обработване, проверка, анализ и публикуване на декларациите за 

имущество и интереси;  

 Отнемане на незаконно придобитото имущество – създаване на регистър за 

обезпеченото движимо и недвижимо имущество; създаване на механизъм за предоставяне за 

обществени нужди на отнети в полза на държавата имоти. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

За изпълнението на дефинираните със ЗПКОНПИ дейности по превенция и 

противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси, отнемане на 

незаконно придобитото имущество и сътрудничество на международно ниво, участват всички 

административни звена на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.   

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

 Председателят на КПКОНПИ и ръководителите на структурните звена. 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата   (в хил. лв.) 

 

№ 

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” 

Отчет 

2017*** 
Отчет 

2018*** 
Закон 2019 

Проект 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

  1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 6 232,7 12 460,6 20 453,0 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

     Персонал 4 463,9 9 688,2 14 036,3 15 440,0 15 440,0 15 440,0 

     Издръжка 1 618,8 2 435,2 4 696,7 4 696,7 4 696,7 4 696,7 

     Капиталови разходи 150,0 337,2 1 720,0 1 720,0 1 720,0 1 720,0 

                

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 6 232,7 12 460,6 20 453,0 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

     Персонал 4 463,9 9 688,2 14 036,3 15 440,0 15 440,0 15 440,0 

     Издръжка 1 618,8 2 435,2 4 696,7 4 696,7 4 696,7 4 696,7 

     Капиталови разходи 150,0 337,2 1 720,0 1 720,0 1 720,0 1 720,0 

                

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Издръжка 159.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Капиталови разходи 622.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по бюджета 

на ПРБ** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други 

бюджети и сметки за средства от ЕС** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 232,7 12 460,6 20 453,0 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

                

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 232,7 12 460,6 20 453,0 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

                

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 232,7 12 460,6 20 453,0 21 856,7 21 856,7 21 856,7 

                

  Численост на щатния персонал 207.0 315.0 482.0 482.0 482.0 482.0 

  Численост на извънщатния персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


