
Сума

(хил. лв.)

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 175 151,0

1 Неданъчни приходи 175 151,0

1.1. Държавни такси 2 642,0

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

1.3. Други приходи 168 209,0

II. РАЗХОДИ                                       74 443,0

1 Текущи разходи                                            56 085,8

в т.ч.

1.1. Персонал 8 939,0

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 43 500,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 43 500,0

2 Капиталови разходи 18 357,2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 808,0

2.2. Капиталови трансфери 17 549,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) - 100 708,0

1      Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) - 100 708,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 

 (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 68 871,5

2 Бюджетна програма „Администрация“ 5 571,5

Всичко: 74 443,0

Сума

(хил. лв.)

1 2

1. Максимален размер на ангажимените за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. 996 710,1

2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. 996 710,1

(5) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) 

не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Министерството на енергетиката с 4 щатни бройки за 

изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г., както следва:

 (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните 

размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на енергетиката, 

както следва:

№ Показатели

 (4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 10 402,7 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


