
Сума

(хил. лв.)

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 151 418,0

1 Неданъчни приходи 151 418,0

1.1. Държавни такси 2 642,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300,0

1.4. Други приходи 144 476,0

II. РАЗХОДИ                                       81 572,5

1 Текущи разходи                                            52 890,4

в т.ч.

1.1. Персонал 7 886,5

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 42 450,1

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 42 450,1

2 Капиталови разходи 28 682,1

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0

2.2. Капиталови трансфери 27 882,1

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

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 69 845,5

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО - 69 845,5

в т.ч.

1 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) - 69 725,5

 (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Сума

(хил. лв.)

1 2

1 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 76 918,2

2 Бюджетна програма „Администрация“ 4 654,3

Всичко: 81 572,5

Сума

(хил. лв.)

1 2

1. Максимален размер на ангажимените за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 73 421,0

2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 73 421,0

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г., както следва:

 (3) Утвърждава максималните 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 Министерството на 

енергетиката, както следва:

№ Показатели

 (4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 21 302,9 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. (обн., ДВ, бр.31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), 

които могат да бъдат разходвани за други цели.

№ Показатели

№ Наименование на областта на политика / бюджетната програма


