
ЗаместникЗаместник директордиректор нана дирекциядирекция „„ПланиранеПланиране, , програмиранепрограмиране ии бюджетбюджет““

ПолковникПолковник АнгелАнгел МариновМаринов

БрифингБрифинг
ПланираниПланирани разходиразходи попо

бюджетабюджета нана МОМО презпрез 2013 2013 гг. . 
заза доставкидоставки, , услугиуслуги ии

строителствостроителство
26 26 априлаприл 20120133 гг..

ЕдиненЕдинен финансовфинансов планплан
заза материалноматериално--техническотехническо осигуряванеосигуряване
нана МинистерствотоМинистерството нана отбранатаотбраната ((ЕФПЕФП))

77,2%

22,8%

ТЕКУЩАТЕКУЩА ИЗДРЪЖКАИЗДРЪЖКА

КАПИТАЛОВИКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИРАЗХОДИ
50,50,8080 млнмлн. . лвлв..

117171,,8585 млнмлн. . лвлв..

222222,,6565 млнмлн. . лвлв..



ЕФПЕФП
заза поетипоети ангажиментиангажименти ии заза новинови договоридоговори

((вв млнмлн. . лвлв.).)

165,48

57,17

ФинансовиФинансови средствасредства
заза ангажиментиангажименти
попо вечевече сключенисключени договоридоговори

ФинансовиФинансови средствасредства
заза процедурипроцедури попо ЗОПЗОП
((вв ходход ии предстоящипредстоящи))

ЕФПЕФП
попо предназначениепредназначение нана разходитеразходите

((текущатекуща издръжкаиздръжка, , вв млнмлн. . лвлв.).)
Групи позиции Стойност

Храна 7,98       

Медикаменти 9,36       

Облекло 6,84       

Резервни части, консумативи и материали 9,19       

Горива и отоплителни материали 10,76     

Охрана 21,74     

Услуги и абонаментно поддържане 35,18     

Международни договорености и членски внос 19,17     

Транспортни и телекумуникационни услуги 7,45       

Застраховки 3,03       

Ел. енергия, вода, топлоенергия 20,49     

Текущ ремонт 0,95       

Болнична помощ 1,06       

Лизингови вноски 9,78       

Други 8,87       

Общо за текуща издръжка 171,85  



ЕФПЕФП
попо предназначениепредназначение нана разходитеразходите

((капиталовикапиталови разходиразходи, , вв млнмлн. . лвлв.).)

Групи позиции Стойност

Основен ремонт на В и Т 27,90  

Доставка на В и Т 5,88    

Електронно и комуникационно оборудване 7,81    

Придобиване на компютри и софтуер 4,08    

Други машини и съоръжения, стопански инвентар 5,13    

Общо за капиталови разходи 50,80  

ЕдиненЕдинен поимененпоименен списъксписък нана обектитеобектите заза
строителствостроителство ии строителнистроителни услугиуслуги

попо предназначениепредназначение нана разходитеразходите ((ЕПСЕПС))

33,39%

66,61%

ТЕКУЩАТЕКУЩА ИЗДРЪЖКАИЗДРЪЖКА

КАПИТАЛОВИКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИРАЗХОДИ
1111,,9595 млнмлн. . лвлв..

55,,9999 млнмлн. . лвлв..

1717,,9494 млнмлн. . лвлв..



ЕПСЕПС
заза поетипоети ангажиментиангажименти ии заза новинови договоридоговори

((вв млнмлн. . лвлв.).)

12,14

5,80

ФинансовиФинансови средствасредства
заза ангажиментиангажименти попо вечевече
сключенисключени договоридоговори

ФинансовиФинансови средствасредства
заза процедурипроцедури попо ЗОПЗОП
((вв ходход ии предстоящипредстоящи))

ЕПСЕПС
попо предназначениепредназначение нана разходитеразходите

((вв млнмлн. . лвлв.).)

Групи позиции Стойност

Основни строителни ремонти 6,91        

Текущи строителни ремонти 5,95        

Казармено битово строителство 0,84        

Програма на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP)

4,24        

Общо по ЕПС 17,94      



БлагодаряБлагодаря заза
вниманиетовниманието!!


