
Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г., както следва:

Класификационен код 

съгласно РМС № 436 от 2014 

г., изм.с РМС № 798 от 2014 г.

Наименование на областта на политика

 / бюджетната програма

Сума

(в лева)

2400-01-00

Политика в областта на устойчивото и

 конкурентоспособно енергийно развитие 50 765 600

2400-01-01

Бюджетна програма "Ефективно функиониране на 

енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" 6 965 500

2400-01-02

Бюджетна програма "Сигурност при 

електроснабдяването и при управлението на РАО и

 ИЕЯС" 41 200 200

2400-01-03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" 1 239 500

2400-01-04

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на 

концесиониране и управление на подземните богатства и 

геоложките изследвания" 1 360 400

хххх-хх-хх Бюджетна програма ………………………………

хххх-хх-хх Други бюджетни програми: 0

хххх-хх-хх Бюджетна програма ………………………………

хххх-хх-хх Бюджетна програма ………………………………

2400-02-00 Бюджетна програма „Администрация“ 500 000

 Общо: 51 265 600

Класификационен код на програмата: 2400-01-01

Бюджетна програма  „Ефективно функиониране на 

енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

(наименование)

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 576 800

от тях за:

Персонал 491 900

Издръжка 84 900

Капиталови разходи 0

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 388 700

от тях за:

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК. 6 388 700

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

ДВ брой: 107, от 24.12.2014 г.

Показатели по отделните бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ за 2015 г.) разходи по области на политики и/или 

бюджетни програми по бюджета на Министерство на енергетиката за 2015 г.

(наименование на бюджетната организация) 

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Сумата от разходите по бюджетните програми, изпълнявани в рамките на дадена област на политика, следва да отговаря на утвърдения със ЗДБРБ за 2015 г. разход по съответната област на политика.



Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

…………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 965 500

Класификационен код на програмата: 2400-01-02

Бюджетна програма  „Сигурност при 

електроснабдяването и при управлението на РАО и

 ИЕЯС“

(наименование)

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 536 200

от тях за:

Персонал 378 300

Издръжка 157 900

Капиталови разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 664 000

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд 

"РАО" и "ИЕЯС" 35 664 000

Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" 5 000 000

…………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 41 200 200

Класификационен код на програмата:  2400-01-03

Бюджетна програма  „Устойчиво енергийно развитие“

(наименование)

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 1 239 500

от тях за:

Персонал 1 005 600

Издръжка 233 900

Капиталови разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

…………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 239 500

Класификационен код на програмата:  2400-01-04

Бюджетна програма  „Подобряване на процесите на 

концесиониране и управление на подземните 

богатства и геоложките изследвания“

(наименование)

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 1 360 400

от тях за:

Персонал 974 800

Издръжка 385 600

Капиталови разходи

 



II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

…………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 360 400

Класификационен код на програмата:  2400-02-00

Бюджетна програма  „Администрация“

(наименование)

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 500 000

от тях за:

Персонал

Издръжка 500 000

Капиталови разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

Наименование на администриран разходен параграф (характер 

и/или нормативно основание за предоставянето/разходването 

на бюджетни средства), в т.ч. разшифровка на разходите по 

основни параграфи на ЕБК.

…………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 500 000

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на 

енергетиката

(наименование на бюджетната организация)

Разходи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 4 212 900

от тях за:

Персонал 2 850 600

Издръжка 1 362 300

Капиталови разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо 47 052 700

ІІІ. Общо разходи (I+II) 51 265 600

Таблицата се попълва за всяка програма поотделно.

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо



Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г., както следва:

№ Показатели Сума (хил. лв.)

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 130 235.30

1. Неданъчни приходи 130 235.30

    в т.ч. приходи от държавни такси 2 642.00

II. РАЗХОДИ                     51 265.60

1.   Текущи разходи                     46 265.60

в т.ч.

1.1. Персонал 2 850.60

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 850.60

1.2.  Субсидии 42 052.70

1.2.1.  Субсидии за нефинансови предприятия 42 052.70

2.   Капиталови разходи 5 000.00

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 78 969.70

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -78 969.70

в т.ч.

1.   Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -78 969.70

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)

1 2

1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно 

развитие
50 765.60

2. Бюджетна програма „Администрация“ 500

Всичко: 51 265.60

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

ДВ брой: 107, от 24.12.2014 г.

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и 

бюджетни програми, както следва:


