
план

01-00 420 245

01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови правоотношения
420 245

01-02
заплати и възнаграждения на персонала нает по 

служебни правоотношения

02-00 19 000

02-01
за нещатен  персонал нает по трудови 

правоотношения 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения

02-05
изплатени суми от СБКО за облекло и други  на 

персонала, с характер на възнаграждение

02-08
обезщетения  за персонала, с характер на 

възнаграждение
17 000

02-09 други плащания и възнаграждения 2 000

05-00 93 400

05-51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)
49 200

05-52

осигурителни вноски от работодатели за Учителския 

пенсионен фонд (УПФ)
15 100

05-60 здравно-осигурителни вноски  от работодатели 20 300

05-80

вноски за допълнително задължително осигуряване 

от работодатели
8 800

05-90

задължителни вноски за чуждестранни пенсионни 

фондове и  схеми за сметка на осигурителя

08-00

10-00 8 084

10-11 Храна 8 084

10-12 Медикаменти

10-13 Постелен инвентар и облекло

10-14
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките

10-15 материали

10-16 вода, горива и енергия

10-20 разходи за външни услуги

10-30 Текущ ремонт

10-51 командировки в страната

10-52 краткосрочни командировки в чужбина

10-53
дългосрочни командировки в чужбина - използва се от 

разпоредители с представителства в чужбина  

10-62 разходи за застраховки

10-63 такса ангажимент  по заеми

10-69 други  финансови услуги

Бланка стойностни показатели: Разход

План - Държавни Дейности - дейност 322 /2020 год. Проекто бюджет

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

Други възнаграждения и плащания за персонала

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Вноски за доброволно осигуряване 

Издръжка



10-91
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за 

СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)

10-92
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски

10-98
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи

19-00

19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции

19-81
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции

19-91
платени данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции в чужбина

21-00

21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа

21-20 отстъпки  по държавни (общински) ценни книжа

21-25
лихви  и отстъпки  по целеви емисии  на държавни 

ценни книжа

21-40
лихви  по държавни ценни книжа, емитирани за 

структурната реформа 

21-90
премии над номинала  от емисии на държавни 

(общински) ценни книжа (-)

22-00

22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната

22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната

25-00

26-00

27-00

28-00

29-00

29-20
Платени лихви  по активирани гаранции  по заеми от  

банки в страната

29-69
Платени лихви  по активирани гаранции  по заеми от 

международни организации и институции

29-70
Платени лихви  по активирани гаранции  по заеми от 

банки и финансови институции от чужбина

29-89
Възстановени суми по платени лихви  по активирани 

гаранции (-)

29-91 Други  разходи за лихви към  местни лица

29-92 Други  разходи за лихви към чуждестранни лица

33-00

33-01 ресурс на база брутен национален доход

33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност

33-03 корекция за Обединеното кралство

33-04 традиционни собствени ресурси - мита

Други разходи за лихви

Вноска в бюджета на Европейския съюз

Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа

Разходи за лихви по заеми от страната

Разходи за лихви по заеми от други държави

Разходи за лихви по заеми от международни организации и 

Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови 

Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на 

Платени данъци, такси и административни санкции



33-05
традиционни собствени ресурси - такси върху 

производството на захар и изоглюкоза

33-06
участие във финансирането на брутното намаление за 

Нидерландия и Швеция

39-00

40-00

41-00

42-00

42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване

42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане

42-14
обезщетения и помощи по решение на общинския 

съвет

42-17
текущи трансфери за домакинства от средства на 

Европейския съюз

42-18
текущи трансфери за домакинства по други 

международни програми и споразумения

42-19 други  текущи трансфери за домакинствата

43-00

43-01 за текуща дейност

43-02 за осъществяване на болнична помощ 

43-09 други  субсидии и плащания

44-00

45-00

46-00

49-00

49-01 текущи  трансфери за чужбина

49-02 капиталови  трансфери за чужбина

51-00

52-00

52-01 придобиване на компютри и хардуер

52-02 придобиване на сгради

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения

52-04 придобиване на транспортни средства

52-05 придобиване на стопански инвентар

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти

52-19 придобиване на други ДМА

53-00

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти

53-09 придобиване на други  нематериални дълготрайни 

активи

54-00

55-00

55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия

55-02 капиталови трансфери за финансови институции

Придобиване на дълготрайни материални активи

Субсидии за нефинансови предприятия 

Субсидии за финансови институции

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на земя

Капиталови трансфери

Субсидии на организации с нестопанска цел

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Здравно-осигурителни плащания

Стипендии

Пенсии

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата



55-03
капиталови трансфери за организации с нестопанска 

цел

55-04 капиталови трансфери за домакинствата

57-00

57-01 плащания за попълване на държавния резерв

57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция

40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-)

00-98 540 729

 - Използва се само  като планов показател  от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.

   По тази позиция не може  да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита

   по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета .

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

край на дейност

Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи



1 2 3 4

120 100 106 510 85 050 108 630

120 100 106 510 85 005 108 630

17 600 500 400 500

17 000 0 0 0

600 500 400 500

22 518 26 172 22 740 21 970

12 488 14 072 10 840 11 800

3 530 4 500 4 600 2 470

4 500 5 500 5 200 5 100

2 000 2 100 2 100 2 600

2 000 2 000 0 2 084

2 000 2 000 4 084

Бланка стойностни показатели: Разход

План - Държавни Дейности - дейност 322 /2020 год. Проекто бюджет







162 218 135 182 108 145 135 184

 - Използва се само  като планов показател  от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.

   По тази позиция не може  да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита

   по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета .


