
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
/В  Р  Б/

Сума

(в лева)

………….. …………………………………………………………………………………………. 2 326 377

1900.01.00
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната 

среда
1 842 865

1900.01.01
Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република 

България”
1 842 865

1900.01.02
Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на 

почвите”
0

1900.01.03
Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване 

качеството на атмосферния въздух”
0

1900.01.04
Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, 

местообитания, видове и генетичните им ресурси”
0

1900.01.05
Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане 

на решения и прилагане на механизмите за контрол”
0

1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда” 0

1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата” 0

1900.02.00
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда 

и информационна обезпеченост
0

1900.02.01
Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и 

информационна обезпеченост”
0

1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация” 483 512

Общо: 2 326 377

Класификационен код на програмата:  1900.01.01

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 1 842 865

от тях за:

   Персонал 1 146 849

   Издръжка 579 616

   Капиталови разходи 116 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 842 865

Класификационен код на програмата:  1900.01.02

Бюджетна програма " Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почивте"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи 0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

Разходи по програмата

Разходи по програмата

Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификаци

онен код 

съгласно РМС 

№ 904 от 2016 

г.

Наименование на областта на политика / бюджетната програма

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 г. 



3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.01.03

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния 

въздух"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.01.04

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите, местообитанията, видовете и 

генетичните им ресурси"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи 0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

1. Обезщетения причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване 

на дивеча.
0

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.01.05

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на 

механизмите за контрол"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал

   Издръжка

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.01.06

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

Сума

(в лева)
Разходи по програмата

Разходи по програмата

Разходи по програмата

Разходи по програмата



I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.01.07

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.02.01

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 0

от тях за:

   Персонал 0

   Издръжка 0

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 0

Класификационен код на програмата:  1900.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 483 512

от тях за:

   Персонал 402 412

   Издръжка 81 100

   Капиталови разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

от тях за:

3. …………………………..

ІІІ. Общо разходи (I+II) 483 512

Разходи по програмата

Разходи по програмата

Разходи по програмата



Общо разходи по бюджетните програми на БД "Черноморски район"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 2 326 377

от тях за:

   Персонал 1 549 261

   Издръжка 660 716

   Капиталови разходи 116 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо 0

1. Обезщетения причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване 

на дивеча.
0

ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 326 377

Разходи

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2021 г. - общо


