
. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 г. 

Изпълнителна агенция "Сертификационнен одит на 

средствата от европейските земеделски фондове" 

ПОКАЗАТЕЛ 

II. РАЗХОДИ

Общо разходи 
Общо ведомствени разходи 
Персонал 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
слvжебни ПJ)авоотношения 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 
Други възнаграждения и плащания за персонала 
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 
Осигурителни вноски _от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване ШОО) 
Здравноосигурителни вноски от работодатели 
Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

1 работодатели 
Издръжка 

Издръжка 
Платени данъци, такси и административни санкции 
Капиталови разходи 
Придобиване на дълготрайни материални активи 
Придобиване на нематериални дълготрайни активи 
111. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

III. А. ТРАНСФЕРИ

Трансфери между бюджети (нето) 
- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител

. ( +/-) 
Ман:симален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2021 г. 
Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натоvJани поез 2021 г. 
Целеви текущи и каПJ!талови разходи в областта на 
електронното управление и за използваните информационни и 
комvникационни технологии ОБШО: 
Целеви текущи разходи в областта на електронното управление 
и за използваните информационни и комуникационни 
технологии 
Целеви капиталови разходи в областта на електронното 
управление и за използваните информационни и 
комуникационни технологии 
Щатни бройки 
по трудови правоотношения 
по служебни правоотношения 

Директор на дирекция ФУС: 

Д. Стоянова 
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Приложение № 102 

§§ Сума 

02 2 120 600 
2 120 600 
2 120 600 
1 630 000 

01-00 1 232 000 

01-01 119 000 

01-02 1 113 000 
02-00 75 000 
05-00 323 000 

05-51 195 000 
05-60 80 000 

05-80 48 000 
440 600 

10-00 433 600 
19-00 7 000 

50 000 
52-00 36 000 
53-00 14 000 

03 2 120 600 
2 120 600 

61-00 2 120 600 

61-09 2 120 600 

483 600 

483 600 

34 400 

9 400 

\ 25 000 
34 

1 
33 


