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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият отчет за изпълнението на бюджета в програмен формат на Комисията 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(КПКОНПИ, Комисията) е изготвен на основание чл. 109, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 133, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ). 

Отчетът отразява дейността на Комисията през полугодието на 2022 г. 

Програмният формат на отчета се основава на принципите за ефективност и ефикасност, 

ясно обоснован е, има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за 

изпълнение. Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на КПКОНПИ 

за полугодието на 2022 г. отразява пълноценното функциониране на Комисията, 

изпълнение на основните отговорности, основните приоритети, стратегически и 

оперативни цели, дефинирани със Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), дейности по превенция и 

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

незаконно придобитото имущество и сътрудничество на международно ниво.  

Съгласно Приложение № 1, към чл. 1, т. 25 от ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за 

изпълнението на държавния бюджет за 2022 г., програмният формат на бюджета на 

КПКОНПИ за 2022 г. е структуриран във функционална област „Осъществяване на 

превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, 

заемащи висши публични длъжности“ и една 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“. 

Структурата на отчета е съобразена с Указанията на министъра на финансите (БЮ 

№ 3 от 13.07.2022 г.) за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставяне и 

представяне на подробен отчет. Отчетът представя информация за приходите, събрани 

(администрирани) по бюджета на КПКОНПИ и разходите, извършени по програмата, 

съставяща програмния бюджет на Комисията за 2022 г. Отчетът на програмата съдържа 

консолидирана информация за всички разходи, извършени през първото полугодие на 

2022 г., финансирани от бюджета на КПКОНПИ. 

Отчетът е представен под формата на доклад за степента на достигане на 

планираните целеви стойности по показатели за изпълнение на програмата. Изготвен е 

съгласно структурата на програмния бюджет на КПКОНПИ и е структуриран в пет 

части. В първата част е представена отчетна информация за основните параметри на 

бюджета, в т.ч. отчет на приходите, отчет на разходите по бюджета на КПКОНПИ и 

консолидирани разходи по бюджета по функционалната област, както и отчет на 

източниците на финансиране на консолидираните разходи. Отчетът на разходите по 

програмата съответства в частта на ведомствените разходи на тези от периодичните 

отчети (тримесечната информация за разходите по програми през 2022 г.), предоставяна 

на основание чл. 33, ал. 1 от ПМС № 31 от 17.03.2022 г. и съгласно Указанията на 

министъра на финансите (БЮ № 2 от 07.04.2022 г.) за определяне на реда и формата за 

тяхното изготвяне и представяне. Втората част отразява измененията в 

организационната структура през отчетния период. Третата част отразява промените 

на показателите по бюджета през отчетния период. Четвърта част съдържа преглед на 

изпълнението на функционалната област. Отчетът на функционалната област представя 

информация за степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, 

направен е анализ на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото 

чрез преглед на стойностите на утвърдените показатели, извършен е и преглед на 

промените в нормативната уредба, повлияли върху постигнатите резултати. Петата 

част отразява изпълнението на програмата по бюджета на КПКОНПИ. Отчетът на 
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програмата съдържа информация за степента на изпълнение на заложените цели на 

програмата, анализирани са постигнатите резултати, обвързани с извършените за целта 

разходи по ведомствени и администрирани разходни параграфи. 

 

 

І. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА.  

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ  

От обичайната си дейност КПКОНПИ реализира приходи от наеми на имущество; 

приходи от глоби; приходи от санкции; приходи от неустойки; приходи от наказателни 

лихви, обезщетения и начети. Реализираните приходи са на основание глава осма и глава 

девета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ, 

отм. ДВ., бр. 7 от 19 Януари 2018 г.), както и на основание глава пета, глава осма, глава 

петнадесета и §5 от Преходните и заключителни разпоредби (за неприключили 

производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни 

наказания) на ЗПКОНПИ. Размерът на тези приходи, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. е 40 000 лв. 

Към 30.06.2022 г са отчетени приходи от доброволно платени глоби и санкции, 

свързани с дейността на дирекция „Публичен регистър“ и дирекция „Конфликт на 

интереси“, принудително събрани суми от Национална агенция за приходите (НАП) по 

наложени глоби и санкции по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество, от наеми на имущество, от застрахователни 

обезщетения, от получени суми за юрисконсултско възнаграждение и продадени 

отпадъци на фирма, сертифицирана за дейности по приемане, извозване и третиране на 

отпадъци общо в размер на 184 327 лв. 

В таблицата – Приложение № 1 – са представени данни за приходите по Закон, 

Уточнен план и Отчет на приходите за отчетния период по агрегирани икономически 

показатели. 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета на КПКОНПИ 

ПРИХОДИ  

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

Общо приходи: 40 000 40 000 184 327 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 40 000  40 000  184 327 

  Приходи и доходи от собственост   3 146 

  Държавни такси       

  Глоби, санкции и наказателни лихви 40 000  40 000  198 584 

  Приходи от концесии      

  Други   -17 403 

Помощи и дарения и други безвъзмездно получени суми    

 

Изпълнението на приходите към 30.06.2022 г. е 460,82 % спрямо уточнения план 

за 2022 г. 

С най-голям относителен дял от отчетените приходи към 30.06.2022 г. са тези от 

глоби, санкции и наказателни лихви, които са в размер на 198 584 лева, при уточнен план 

40 000 лева, което представлява 496,46 % изпълнение. Приходите и доходите от 

собственост включват приходите от наеми на ведомствени жилища, които за отчетния 
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период са в размер на 3 146 лева. Събраните други приходи от Комисията, представляват 

принудително събрани суми от ТД на НАП по наказателни производства към 

30.06.2022 г. – отчетени суми в размер на (-) 17 826 лв., получени приходи от 

застрахователни обезщетения за настъпили застрахователни събития в размер на 311 лв., 

266 лв. приходи от продадени отпадъци на фирма, сертифицирана за дейности по 

приемане, извозване и третиране на отпадъци, и внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните предприятия по чл. 248 от Закона за корпоративното 

облагане в размер на (-) 154 лв. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  

 

В таблиците Приложение № 2а, Приложение № 2б и Приложение № 3 са 

представени разходите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество по области на функционална област и бюджетна 

програма, в т.ч. и класифицирани по ведомствени и администрирани разходни 

параграфи.  

Във ведомствените разходи по бюджета на КПКОНПИ са отчетени средства за 

персонал (заплати, възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка на 

администрацията и капиталови разходи.  

В отчета на администрираните разходни параграфи по бюджета на КПКОНПИ са 

отчетени средства за персонал по дейност 532 „Програми за временна заетост“.  

 

Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на КПКОНПИ по области и 

политики/ функционални области и бюджетни програми. 

Класификаци

онен код* 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

 Общо разходи по бюджета на КПКОНПИ  24 679 900 24 679 900 10 169 362 

3700.01.00 

Функционална област „Осъществяване на превенция 

и противодействие на корупцията и публичност на 

имуществото на лицата, заемащи висши публични 

длъжности“ 

24 679 900 24 679 900 10 169 362 

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“ 

24 679 900 24 679 900 10 169 362 

 Други програми - - - 

 Бюджетна програма ……………………. - - - 

 Програма „Администрация“ - - - 



 

Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетната програма в рамките на съответните области на 

политики/функционални области на КПКОНПИ.  

 

Код* 

 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  
 

  
на КПКОНПИ 

(в лева) 

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 

администрир

ани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

3700.00.00 Общо разходи 10 180 559 10 169 362 11 197 10 178 041 10 166 844 11 197 2 518 2 518 0 

3700.01.00 

Функционална област „Осъществяване на 

превенция и противодействие на 

корупцията и публичност на имуществото 

на лицата, заемащи висши публични 

длъжности“ 

10 180 559 10 169 362 11 197 10 178 041 10 166 844 11 197 2 518 2 518 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“ 

10 180 559 10 169 362 11 197 10 178 041 10 166 844 11 197 2 518 2 518 0  

 
Функционална област …………….. - - - - - - - - - 

 
Бюджетна програма ……………….. - - - - - - - - - 

 
Бюджетна програма „Администрация“ - - - - - - - - - 



 

Приложение № 3 Финансиране на консолидираните разходи. 

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния бюджет  

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

Общо консолидирани разходи: 24 679 900 24 679 900 10 180 559 

Общо финансиране: 24 679 900 24 679 900 10 180 559 

   Бюджет на КПКОНПИ 24 679 900 24 679 900 10 169 362 

   Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:    11 197 

 Централен бюджет, в т.ч.:    

              Държавни инвестиционни заеми    

 Сметки за средства от ЕС(CCEC на НФ и на ДФЗ)   11 197 

 Други програми и инициативи, по които Република България е 

страна-партньор    

 Други програми и други донори по бюджета на ПРБ    

 Други бюджетни организации, включени в консолидираната 

фискална програма    

 Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка 

на планирани разходи по бюджета на ПРБ    

 

 

ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА  

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 през отчетния 

период не са извършвани промени в организационната структура на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.   

 

ІІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА  

През отчетния период не са извършвани промени по показателите за изпълнение на 

бюджетната програма по програмния бюджет на Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

Приложение № 4 – Преглед на настъпилите през отчетния период промени на 

показателите по бюджета 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на 

акта 

Норматив

но 

основание 

Мотиви 
Наименование на 

бюджетната програма 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение/ 

намаление па 

разходите по 

програми) 

Влияние 

върху 

показателите  

за изпълнение 

1 Изх. № ЦУ-01-8403 

от 19.07.2022 г. 

Чл. 112, 

ал. 2 от 

ЗПФ 

Компенсирани корекции на 

текущи в т. ч. персонал и 

капиталови разходи: 

намаление § 01-00  с 200 000 лв.; 

увеличение § 02-00  с 200 000 лв.;  

намаление § 51-00  с 455 400 лв.; 

увеличение § 52-00  с 429 000 лв.; 

увеличение § 53-00  с 26 400 лв. 

„Превенция и 

противодействие на 

корупцията, публичност на 

имуществото на лицата, 

заемащи висши публични 

длъжности, установяване 

конфликт на интереси и 

отнемане на незаконно 

придобитото имущество” 

 

-200 000 

+200 000          

-455 000 

+429 000 

+26 400 

 

Не оказва 

влияние върху 

показателите 

за изпълнение 
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Промени в утвърдените разходи в областта на електронното управление и за 

използваните информационни и комуникационни технологии по бюджета на КПКОНПИ, 

неоказващи влияние върху разходите по уточнен план. 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на 

акта 

Норматив

но 

основание 

Мотиви Наименование на бюджетната програма 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение/ 

намаление па 

разходите по 

програми) 

Влияние 

върху 

показателите  

за изпълнение 

2 Изх. № ЦУ-01-8402 

от 19.07.2022 г. 

Чл. 112, 

ал. 2 от 

ЗПФ  

Намаление на 

текущите разходи и 

увеличение на 

капиталовите 

разходи и в областта 

на електронното 

управление и 

информационните и 

комуникационни 

технологии по 

бюджета на 

КПКОНПИ. 

„Превенция и противодействие на 

корупцията, публичност на 

имуществото на лицата, заемащи висши 

публични длъжности, установяване 

конфликт на интереси и отнемане на 

незаконно придобитото имущество” 

  -31 500 

+140 140 

Не оказва 

влияние върху 

показателите 

за изпълнение 

 

Корекциите на разходите в областта на електронното управление и използваните 

информационни и комуникационни технологии са съгласувани от министъра на 

електронното управление с писмо № МЕУ-6143/08.07.2022 г. 

 

 

ІV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

КОРУПЦИЯТА И ПУБЛИЧНОСТ НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ 

ДЛЪЖНОСТИ“ 

 

В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. са идентифицирани 

ключови индикатори за измерване на степента на постигане на целите на политиките, 

провеждани от министерствата и държавните агенции. С Решение № 52 от 03.02.2022 г. на 

Министерския съвет за Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество е определена функционална област „Осъществяване на 

превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, 

заемащи висши публични длъжности”, в която не са дефинирани ключови индикатори. 

 

Приложение № 5 – Отчет на показателите за полза/ефект 

хххх.хх.хх   Област на политика ………………………………………… 

 

Показатели за полза/ефект 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Отчет 

- - - - 

- - - - 
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V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГРАМА  

 

Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

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 

Целева 

стойност 
Отчет 

1. Образувани проверки за установяване на незаконно придобитото имущество бр. 2 445 1 040 

2. Водени дела за отнемане на незаконно придобитото имущество бр. 873 903 

3. Отнето незаконно придобитото имущество - движимо и недвижимо хил. лв. 8 240,0 8 163,0 

4. Декларации за имущество и интереси бр. 12 000 10 262 

5. Наложени глоби и постановено отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ по 

решения, с които е установен конфликт на интереси 
хил. лв. 350,0 124,8 

6. Антикорупционно обучение, семинари и информационни кампании бр. 5 3 

7. Проучване на общественото мнение бр. 3 1 

 

1. Изпълнението на показател „Образувани проверки за установяване на 

незаконно придобитото имущество“ е 42,54 %. Проверките за установяване на 

незаконно придобито имущество започват на основание уведомления от компетентните 

органи по закона. Осъщественото взаимодействие между КПКОНПИ, Прокуратурата на 

Република България, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните 

работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Инспектората към Висшия съдебен 

съвет ще допринесе за достигане на очакваните резултати по този показател до края на 

отчетния период. В началото на първото полугодие на годината, отчитайки извънредно 

положение във връзка с пандемията от COVID-19, не е регистрирано намаление при 

изпълнение на заложения показател за 2022 г.  

 

2. Реалното изпълнение на показател „Водени дела за отнемане на незаконно 

придобито имущество“ е 103,44 %, което е относителна величина, която зависи от 

образуваните проверки, установените несъответствия и образуваните съдебни 

производства. Изпълнението към 30.06.2022 г. надхвърля очакваното. 
 

3. Изпълнението на показател „Отнето незаконно придобитото имущество – 

движимо и недвижимо“ е 99,07 %. По отношение на отнетото незаконно придобито 

имущество, текущо от териториалните дирекции на КПКОНПИ постъпва информация за 

уважените искове и влезлите в сила съдебни решения, с които е постановено отнемане в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество и имущество придобито от 

престъпна дейност. С влезлите в сила за отчетния период съдебни решения, е постановено 

отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, 

на обща стойност 8 163 000 лева. Броят на влезлите в сила съдебни решения и съответно 

стойността на отнетото имущество са в пряка зависимост от допълнителни фактори, които 

в някои от случаите обуславят и по-дългите срокове по приключване на производствата по 

отнемане на имущество в полза на държавата. След постановяване на решение по 

Тълкувателно дело №1/2018 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния 

касационен съд на 04.06.2020 г., много от спрените във връзка с делото, съдебни 

производства са възобновени и решени с окончателен съдебен акт до 30.06.2022 г. 

 

4. Изпълнението на показател „Декларации за имущество и интереси“ е 

85,52 %. Изпълнението на показателя е свързано с дейността по превенция и 

противодействие на корупцията чрез осигуряване на публичност на имуществото, доходите 
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и интересите на лицата, заемащи висши длъжности в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ. 

През първото полугодие на 2022 г. са приети и обработени общо 10 262 броя декларации за 

имущество и интереси по ЗПКОНПИ, включително: встъпителни декларации за имущество 

и интереси – 378 бр.; ежегодни декларации за имущество и интереси за 2021 г. – 8 430 бр.; 

финални декларации за имущество и интереси – 417 бр.; втори финални декларации за 

имущество и интереси – 373 бр.; коригиращи декларации за имущество и интереси – 664 бр. 

 

Фиг. 1. Подадени и обработени декларации през първото полугодие на 2022 г. 

 

378; 4%

8 430; 82%

417; 4%
373; 4%

664; 6%

встъпителни

ежегодни

финални

втори финални

коригиращи

 

Видно от разпределението на подадените и обработени декларации по техния вид, 

представено на Фиг. 1, най-големият дял е този на подадените ежегодни декларации – 82%. 

 

5. Изпълнението на показател „Наложени глоби и постановено отнемане по чл. 

81 от ЗПКОНПИ по решения, с които е установен конфликт на интереси“ е 35,66 %.  

През първото полугодие на 2022 г. КПКОНПИ е постановила 11 решения, по които е 

установен конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности въз основа на 

извършени проверки. Общата сума на наложените глоби и постановено отнемане по чл. 81 

от ЗПКОНПИ по решения, с които е установен конфликт на интереси, както и издадени 

наказателни постановления за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 

124 787 лева, от които: 

 По постановени решения с установен конфликт на интереси за наложени глоби и 

постановено отнемане по чл. 81, ал.1 от ЗПКОНПИ, общо на стойност 39 787 лева; 

 По постановени глоби на основание чл. 176, ал. 1 от ЗПКОНПИ общо на стойност 

85 000 лева. 

Увеличеният брой на постъпилите в КПКОНПИ сигнали спрямо същия период на 

2021 г. е предпоставка и за по-големият брой изготвени и приети от Комисията решения, в 

това число и решения с установен конфликт на интереси, но не е определящ фактор за по-

висок размер на наложените глоби и постановеното отнемане по ЗПКОНПИ. 

При влизане в сила на решенията с установен конфликт на интереси, законът дава 

възможност на лицата да платят доброволно сумите, които подлежат на събиране, като за 
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целта им се изпращат покани за доброволно изпълнение. В случай, че същите не изпълнят 

доброволно задълженията си в указания в поканите срок, решенията се изпращат на 

Националната агенция за приходите за принудително събиране на вземанията по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

6. Изпълнението на показател „Антикорупционно обучение, семинари и 

информационни кампании“ е 60,00 %. През отчетния период служители от дирекция 

„Превенция на корупцията“ са провели две специализирани обучения. По покана на 

Дипломатическия институт към Министерство на външните работи за служители на 

министерството е организирано обучение на тема „Антикорупционни мерки, нормативна 

база и практически казуси“.  

Обучение на тема „Декларации за имущество и интереси. Общи положения и 

задължения, произлизащи от ЗПКОНПИ и добри практики по проверка на декларациите за 

имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности“ е проведено за 

служители на Министерство на труда и социалната политика и второстепенни 

разпоредители с бюджет към него. 

Продължава и дейността на дирекция „Превенция на корупцията“ във връзка с 

предоставяне на информация по запитвания по прилагането на ЗПКОНПИ, по-специално 

Глава пета „Декларации“ и Глава осма „Конфликт на интереси“, като за периода са 

предоставени над 50 отговора по отправени към КПКОНПИ въпроси. 

 

7. Изпълнението на показател „Проучване на общественото мнение“ е 33,33%.  
Сключен е договор между Комисията и социологическа агенция „Галъп 

Интернешънъл Болкан“ АД за предоставяне на данни от национални представителни за 

пълнолетното население на страната социологически проучвания на общественото мнение, 

през отчетния период е проведено едно тематично проучване, имащо отношение към 

дейността на КПКОНПИ по превенция на корупцията. 
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Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с 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” 

(в лева) 

Закон Уточнен план Отчет 

1 2 3 4 5 

І. Общо ведомствени разходи: 24 679 900 24 679 900 10 178 041 

     Персонал 18 294 200 18 294 200 8 539 316 

     Издръжка 4 665 700 4 665 700 1 553 026 

     Капиталови разходи 1 720 000 1 720 000 85 699 

         

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 24 679 900 24 679 900 10 166 844 

     Персонал 18 294 200 18 294 200 8 534 639 

     Издръжка 4 665 700 4 665 700 1 551 306 

     Капиталови разходи 1 720 000 1 720 000 80 899 

          

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 0.0 0.0 11 197 

     Персонал 0.0 0.0 4 677 

     Издръжка 0.0 0.0 1 720 

     Капиталови разходи 0.0 0.0 4 800 

  От тях за: *        

       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по бюджета на 

ПРБ** 0.0 0.0 2 518 

  

Персонал  

Дейност 532 „Програма за временна заетост“ 0.0 0.0 2 518 

     

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други бюджети 

и сметки за средства от ЕС** 0.0 0.0 0.0 

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

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0.0 0.0 2 518 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 24 679 900 24 679 900 10 169 362 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 24 679 900 24 679 900 10 180 559 

          

  Численост на щатния персонал 482 482 385 

  Численост на извънщатния персонал 39 39 11 

 


