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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и пока
зателите за дейността на държавните органи,
министерствата и ведомствата по видове при
ходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски,
бюджетно салдо и финансиране по чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Републи
ка България за 2013 г. съгласно приложение
№ 1. Държавните органи, министерствата и
ведомствата в срок 10 дни от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
да публикуват утвърдените си бюджети на
своята интернет страница.
(2) Утвърждава бюджетите на организаци
ите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г.
по програми в рамките на утвърдените им
разходи по политики, по други програми,
непопадащи в рамк ите на провеж даните
политики, и по програма „Администрация“
съгласно приложение № 2.
(3) В срок 10 дни от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ ор
га н иза ц и и т е да п у бл и к у ват у т върден и т е
си бюджети по програми по ал. 2, както и
актуализирани програмните формати на бю
джетите си на своята интернет страница при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(4) Утвърдените бюджети по ал. 1 и 2, акту
ализираните програмни формати на бюджети
по ал. 3, тримесечните финансови отчети
за степента на изпълнение на утвърдените
политики и програми по чл. 99 и отчетите за
полугодието и годишните отчети за изпълне
нието на политиките и програмите по § 56 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. се публикуват в само
стоятелна категория, обособена на интернет
страниците на съответните държавни органи,
министерства и ведомства, която да е леснодо
стъпн а за потребителите.
(5) Организациите по ал. 1 в срок един
месец от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“ представят в Министер
ството на финансите месечно разпределение
на утвърдените им годишни размери на при
ходите, разходите, трансферите, субсидиите/
вноските, бюджетното салдо и финансирането
съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 2. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Дър
жавен вестник“ представя на министъра на
финансите приетите от академичните съвети
бюджети на държавните висши училища и
самостоятелния бюджет на Българската ака
демия на науките, приет от общото събрание,
съгласно Единната бюджетна класификация
и по месеци.
(2) Министърът на отбраната в срока по
ал. 1 представя на министъра на финансите
приетите от академичните съвети бюджети на
Военната академия „Г. С. Раковски“, Нацио
налния военен университет „Васил Левски“
и Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ съгласно Единната бю
джетна класификация и по месеци.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма и министърът на
земеделието и храните съгласувано с ми
нистъра на финансите в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Държа
вен вестник“ представят за утвърждаване от
Министерския съвет по реда на чл. 47, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет
план-сметките на Фонда за покриване на раз
ходите за приватизация и следприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол и на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) Промени по план-сметките на фондовете
по ал. 1 се извършват въз основа на акт на
Министерския съвет.
Чл. 4. Генералните директори на Българ
ското национално радио, Българската наци
онална телевизия и Българската телеграфна
агенция в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
представят на министъра на финансите месеч
но разпределение на приетите от управител
ните им органи бюджети съгласно Единната
бюджетна класификация.
Чл. 5. С приемането на бюджетите за 2013 г.
общинските съвети утвърждават всички извън
бюджетни сметки и фондове по приложение
№ 8 към § 26 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. и ги представят
заедно с бюджетите си в Министерството на
финансите и в Сметната палата.
Чл. 6. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. за
национално представителните организации
на и за хора с увреждания съгласно прило
жение № 3.
Чл. 7. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на труда и социалната
политика може да у твърж дава вът решни
компенсирани промени на предназначението
на държавните субсидии по чл. 6.
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Чл. 8. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. за
юридическите лица с нестопанска цел съгласно
приложение № 4.
Чл. 9. (1) Утвърждава разпределението на
субсидиите за нефинансови предприятия по
централния бюджет за 2013 г. съгласно при
ложение № 5.
(2) Средствата по ал. 1 за финансиране на
дейността по изпълнението на публичните
задачи, възложени съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 5,
ал. 2 от Закона за преобразуване на Строител
ните войски, Войските на Министерството на
транспорта и Войските на Комитета по пощи
и далекосъобщения в държавни предприятия,
за Държавно предприятие „Транспортно стро
ителство и възстановяване“ и за Държавно
предприятие „Съобщително строителство и
възстановяване“ се предоставят и отчитат чрез
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(3) Средствата по ал. 1 за финансиране на
основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45,
ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България на дейностите
по подготовка и изпълнение на съответните
планове при привеждането от мирно във во
енно положение на „ТЕРЕМ“ – ЕАД, София,
се предоставят и отчитат чрез бюджета на
Министерството на отбраната.
(4) Средствата по ал. 1 за компенсиране на
несправедливата финансова тежест от извърш
ване на универсалната пощенска услуга на
„Български пощи“ – ЕАД, на основание чл. 29
от Закона за пощенските услуги се предоставят
и отчитат чрез бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(5) Неусвоените към 31 декември 2013 г.
средства по ал. 1 се възстановяват до 31 яну
ари 2014 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 10. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на финансите в срок
един месец от обнародването на постановле
нието в „Държавен вестник“ да разпредели
по общини субсидиите за вътрешноградските
пътнически превози и за междуселищните
пътнически превози в слабо населени, пла
нински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на
средствата по ал. 1 се определят с наредба
на министъра на финансите съгласувано с
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и с министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(3) Субсидиите от централния бюджет за
изпълнението на обществена превозна услу
га – превоз на пътници на територията на
Република България с железопътен транспорт
за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, се
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предоставят и отчитат при условия и по ред,
определени с дългосрочен договор, сключен
между министъра на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията и железо
пътния превозвач, чрез бюджета на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията в срок един месец от обнарод
ването на постановлението в „Държавен вест
ник“ да предприеме действия за привеждане
на договора в съответствие с разпоредбата.
(4) Субсидиите от централния бюджет за
Национална компания „Железопътна инфра
структура“ се предоставят при условия и по
ред, определени с договор, сключен между
държавата, представлявана от министъра на
финансите и от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
и държавното предприятие.
Чл. 11. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма съгласувано с минис
търа на финансите в срок до два месеца от об
народването на постановлението в „Държавен
вестник“ разпределя средствата, предвидени
в централния бюджет за 2013 г. за изпълне
ние на програми за техническа ликвидация
и консервация на обекти от миннодобивния
отрасъл и за саниране на околната среда, по
търговски дружества от въгледобива, рудодо
бива и уранодобива въз основа на приоритетни
проекти и обекти.
(2) Промени в разпределението на сред
ствата по ал. 1 се извършват съгласувано с
министъра на финансите в рамките на общия
размер на средствата по ал. 1.
Чл. 12. Изменението на бюджетните вза
имоотношения на бюджетните организации с
централния бюджет в изпълнение на норма
тивни актове влиза в сила от датата, посочена
в писменото уведомление на министъра на
финансите, освен ако в нормативен акт е
посочено друго.
Чл. 13. Разходите за представителни цели
на държавните органи, министерствата, ве
домствата и другите бюджетни организации
се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководи
тел или от колективния орган на управление;
2. на облас т н и т е а д м и н ис т ра ц и и – о т
министър-председателя или от главния се
кретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински
съвет.
Чл. 14. (1) Предвидените средства за по
криване на разходите за концесионна дейност
по бюджета на Министерството на финансите
се предоставят и разходват чрез съответните
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бюджети на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми
от бюджета на Министерството на финансите
се отчитат като трансфери. Разходването на
средствата от бюджетните организации – по
лучатели на сумите, се отчита по съответните
разходни параграфи в зависимост от естеството
и характера на разходите.
Чл. 15. (1) Предвидените средства по бю
джета на Министерския съвет за 2013 г. за
Работната програма за 2013 г. в изпълнение
на Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз за периода
2010 – 2014 г. се предоставят по бюджетите
на съответните министерства и ведомства по
реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет и се разходват съгласно
решение на Министерския съвет.
(2) Предвидените в централния бюджет за
2013 г. средства за изграждане на Комплексна
автоматизирана система за управление на
страната при извънредно положение, при во
енно положение или при положение на война
се предоставят по бюджетите на съответните
министерства и ведомства по реда на чл. 34,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет и се разходват съгласно решенията на
Междуведомствения съвет за ръководство на
проектирането, изграждането, въвеждането
в експлоатация и развитието на системата.
Чл. 16. Утвърждава месечното разпределе
ние на разходите за заплати, възнаграждения
и задължителни осиг у рителни вноски на
лицата по трудови, извънтрудови и служеб
ни правоотношения (разходи за персонал)
през 2013 г. в системите на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити съгласно
приложение № 6.
Чл. 17. Месечното разпределение на раз
ходите за заплати, възнаграждения и задъл
жителни осигурителни вноски на лицата по
трудови, извънтрудови и служебни правоот
ношения (разходи за персонал) през 2013 г.
на Държавен фонд „Земеделие“ се утвърждава
по реда за утвърждаване на извънбюджетната
сметка на фонда съгласно чл. 47, ал. 2 от За
кона за устройството на държавния бюджет
и чл. 14, ал. 4 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
Чл. 18. Утвърждава норматив на час про
грама на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 1770 лв.
Чл. 19. Утвърждава норматив на час про
грама на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 425 лв.
Чл. 20. Определя базов норматив за из
дръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища в размер 693 лв.
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Чл. 21. (1) Определя държавните субсидии
за студентски столове и студентски общежи
тия, както следва:
1. за един храноден в студентските столо
ве – до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските обще
жития – до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
бюджетите на Министерството на образовани
ето, младежта и науката и на Министерството
на физическото възпитание и спорта като
субсидии за „Студентски столове и общежи
тия“ – ЕАД, София, „Академика 2011“ – ЕАД,
София, и от бюджетите на държавните висши
училища.
(3) Министърът на финансите по предло
жение на министъра на образованието, мла
дежта и науката може да извършва промени
по и между субсидиите по ал. 2 в рамките на
одобрените за тази цел средства по бюджетите
на държавните висши училища и бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката.
(4) Неусвоените средства от субсидията за
студентски столове и общежития могат да се
използват за ремонт на студентските обще
жития и столове или за закупуване на ком
пютърна техника за обучение на студентите.
(5) Неусвоените от „Академика 2011“ – ЕАД,
София, средства по ал. 1 към 31 декември
2013 г. се възстановяват до 31 януари 2014 г. по
бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта.
(6) Месечната парична помощ при полз
ване на свободно наета квартира по чл. 29
от Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове, приета с Постановле
ние № 235 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм., бр. 79 от
2009 г.), се определя в размер до 30 лв. и се
предоставя от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката чрез
бюджетите на държавните висши училища.
(7) Министърът на образованието, младе
жта и науката и министърът на физическото
възпитание и спорта предоставят субсидиите
по ал. 1 при съобразяване с националното и
общностното законодателството в областта
на държавните помощи.
Чл. 22. Предвидените в централния бюджет
средства за изпълнение на § 41 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. се предоставят на общините като
целеви трансфери по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет
след определяне на условията, критериите и
реда за финансово подпомагане на общини
те за достъпа им до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД.
Чл. 23. (1) Едноличните търговски друже
ства с държавно участие в капитала правят
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отчисления за държавата от печалбата по
годишния финансов отчет след данъчно об
лагане за финансовата 2012 г., както следва:
1. д ру жест вата с ог рани чена от говор
ност – 80 на сто от печалбата, при спазване
разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;
2. акционерните дружества след приспадане
на отчисленията за фонд „Резервен“ – диви
дент в размер 80 на сто от печалбата, при спаз
ване разпоредбите на чл. 247а от Търговския
закон и § 59 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
(2) Доколкото със закон не е предвидено
друго, държавните предприятия, образувани
по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон,
правят отчисления за държавата в размер 80
на сто от печалбата след данъчно облагане
по годишния финансов отчет към 31 декем
ври 2012 г.
Чл. 24. Представителите на държавата в
общите събрания на търговските дружества
с държавно участие в капитала при разпреде
лянето на печалбата за 2012 г. да предложат
отчисляване на част от печалбата за съдруж
ниците, съответно дивидент за акционерите,
при условията и в размерите, определени в
чл. 23.
Чл. 25. Търговските дружества с държавно
участие в капитала, които притежават дялове
или акции в други търговски дружества, упъл
номощават своите представители в общите
събрания на другите дружества при разпреде
лянето на печалбата за 2012 г. да предложат
и гласуват отчисляване на част от печалбата,
съответно дивидент, за съдружниците или
акционерите при условията и в размерите,
определени в чл. 23.
Чл. 26. (1) Държавните предприятия и тър
говските дружества по чл. 23, 24 и 25 правят
вноските по отчислената печалба, съответно
по разпределените дивиденти, за държавата
до 31 май 2013 г., а тези, които съставят годи
шен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от
Закона за счетоводството – до 15 юли 2013 г.
(2) Вноските по ал. 1, без тези по ал. 4,
постъпват по отделна сметка за приходите на
централния бюджет на Териториална дирек
ция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на
Националната агенция за приходите.
(3) Държавните предприятия и търговските
дружества по чл. 23 изпращат на Терито
риална дирекция „Големи данъкоплатци и
осигурители“ на Националната агенция за
приходите заверени копия от съответните
протоколи относно решенията за разпределе
ние на печалбата в срок до 20 дни от датата
на приемането им.
(4) Вноските по ал. 1 на „Държавна кон
солидационна компания“ – ЕАД, постъпват
по определена от министъра на финансите
сметка за приходите на централния бюджет
в Българската народна банка.
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Чл. 27. (1) Държавните органи и другите
бюджетни организации могат да извършват
разходи в полза на работниците и служителите
за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им
дейност;
2. от местоживеенето до местоработата
и обратно, когато те се намират в различни
населени места – за лица със специалност и
квалификация, изискващи се за съответната
длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени с
длъжностните характеристики, работодателят,
а за дейностите, финансирани от общинските
бюджети – общинският съвет, утвърждава
списък на длъжностите и на лицата, които
имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рам
ките на средствата по бюджетите и извънбю
джетните сметки, не се считат за социални
и се отчитат като разходи за съответната
дейност въз основа на документи, удостове
ряващи извършването им (фактури, билети и
абонаментни карти).
Чл. 28. (1) За покриване на транспортните
разходи на физически и юридически лица за
извършени преки доставки на хляб, хлебни
изделия и основни хранителни стоки в пла
нинските и малките селища с население до
500 жители (без курортите) от републикан
ския бюджет се предоставят на Централния
кооперативен съюз до 3600 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изде
лия – до 1600 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от
първа необходимост – до 2000 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1
на крайните бенефициенти се извършва съо
бразно изискванията на Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му,
както и съгласно разпоредбите и условията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията
от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове
87 и 88 от договора към минималната помощ
(ОВ, L 314, 01/12/2007, стр. 0654 – 0659).
Чл. 29. (1) За компенсиране стойността на
безплатните и по намалени цени пътувания
в страната, определени с нормативни акто
ве, от централния бюджет се предоставят до
100 450 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транс
порт – до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт
(вътрешноградски и междуселищни прево
зи) – до 37 300 хил. лв.;
3. за превоз на деца и ученици до 16-го
дишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона
за народната просвета – до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на държавни служители, полз
ващи правата по чл. 209 от Закона за Минис
терството на вътрешните работи, по чл. 80
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от Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ и по чл. 26, ал. 1 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража – до 15 650 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията съгласу
вано с министъра на финансите в срок един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ да разпредели по об
щини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по
групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието, младежта
и науката в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на съответните ве
домства в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределят по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределението на годишните лими
ти по общини на средствата по ал. 2 – 4 се
представя в Министерството на финансите в
срок един месец от обнародването на поста
новлението в „Държавен вестник“.
(6) Индивидуалният размер на средствата
за компенсиране стойността на издадените
превозни документи за отделните групи пра
воимащи, както и за безплатния превоз на деца
и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26,
ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета се
определя с наредба на министъра на финансите
по реда на § 4, ал. 3 от заключителните раз
поредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства за компен
сиране стойността на пътуванията с ценови
облекчения за определен вид превози и при
наличие на свободни средства за друг вид
превози по отчет към 30 септември 2013 г.
министърът на транспорта, информационни
те технологии и съобщенията съгласувано с
министъра на финансите може да извършва
компенсирани промени в разпределението на
средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3
допълнително финансиране може да се осигури
чрез компенсирани промени по функция „Об
разование“ по предложение на министъра на
образованието, младежта и науката, за което
се прилагат условията и редът на наредбата
по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби
на Закона за автомобилните превози.
Чл. 30. (1) Средствата за социално-битово и
културно обслужване на персонала в държав
ните органи, министерствата и ведомствата, в
общините и в другите бюджетни предприятия
заедно с припадащите се суми за данъци и
осигурителни вноски се предвиждат по съ
ответните бюджети и извънбюджетни сметки
и фондове по разходен § 10-00 от Единната
бюджетна класификация.
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(2) Средствата за социално-битово и кул
турно обслужване на персонала в държав
ните органи, министерствата и ведомствата,
в общините и в другите бюджетни пред
приятия се определят в размер до 3 на сто
от плановите разходи за заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения, и на
лицата, чиито правоотношения произтичат
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ и от Закона
за Министерството на вътрешните работи,
а се разходват през годината на базата на
начислените средства за заплати.
(3) Определянето, разходването и отчи
тането на средствата по ал. 2 се извършват
чрез съответните бюджети в рамките на бю
джетната година. Сумата по ал. 2 включва
дължимите осигурителни вноски и данъци за
сметка на бюджетната организация.
(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите,
финансирани чрез извънбюджетните сметки
и фондове по приложение № 8 към § 26 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
(5) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(6) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения произтичат
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министер
ството на вътрешните работи и от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
се определя със заповед на съответния ми
нистър (ръководител).
(7) Разходването на средствата по ал. 2,
както и припадащите се данъци и осигурителни
вноски се отчитат по съответните параграфи
от Единната бюджетна класификация в зави
симост от естеството и характера на плаща
нията, като при необходимост се извършват
съответните корекции по бюджетите и по
извънбюджетните сметки и фондове.
(8) За придобиваните със средства по ал. 2
дълготрайни активи не се утвърждават пои
менни списъци.
(9) Средствата за социално-битово и култур
но обслужване на персонала в делегираните от
държавата дейности, финансирани по единни
разходни стандарти, се планират и отчитат по
съответните параграфи от Единната бюджетна
класификация в зависимост от естеството и
характера на плащанията.
Чл. 31. (1) Средствата за възнаграждения
по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално оси
гуряване се осигуряват за сметка на средства
та за персонал и се отчитат по § 02 „Други
възнаграждения и плащания за персонал“ от
Единната бюджетна класификация.
(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40,
ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване на
педагогическия персонал се отчитат по § 02
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„Други възнаграждения и плащания за персо
нал“, когато дните се отработват от заместни
ци. Изплатените парични възнаграждения на
заместниците се отчитат по § 01 „Заплати и
възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения“ от Единната
бюджетна класификация.
Чл. 32. (1) До 20 на сто от ежемесечно пре
вежданите от републиканския бюджет средства
за социални помощи могат да се разходват за
предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната
политика определя конкретния размер, вида
и начина на предоставяне на социалните
помощи в натура.
Чл. 33. (1) По решение на общинските
съвети могат да се подпомагат разходите за
погребения с източник на финансиране иму
ществените данъци, таксите, неданъчните и
другите общински приходи.
(2) В помощта по ал. 1 се включват раз
ходите за издаване на смъртен акт, некролог,
ковчег, превоз на покойника, надгробен знак,
изкопаване и заравяне на гроба или кремиране
по цени, утвърдени от общинските съвети.
(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за
самотни, без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, настанени в заведения за соци
ални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица.
Чл. 34. (1) Резервът за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. се усвоява по решения на Между
ведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1, както и средствата
по ал. 7 и 9 се предоставят от централния
бюджет и се разходват по бюджетите на ми
нистерствата, ведомствата и общините въз
основа на съответните решения на Между
ведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане чрез корекция на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет
и съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, включително за случаите,
когато крайни получатели на сумите не са
бюджетни предприятия.
(3) Неусвоените средства от приключе
ни обекти, отпуснати на министерствата и
ведомствата от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия, се превеждат по бюджета на съот
ветния първостепенен разпоредител. За тези
суми се извършват корекции по бюджетите
им и по централния бюджет до 15-о число
на месеца, следващ месеца на завършване и
разплащане на обектите, за които са пред
назначени.
(4) Подлежащите на възстановяване сред
ства от общините от обекти, които са приклю
чени, включително от предходни години, се
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превеждат като трансфер по отделно открита
банкова сметка на централния бюджет на име
то на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи в Българската народна
банка до 15-о число на месеца, следващ месе
ца на завършване и разплащане на обектите,
за които са предназначени. Операциите и
наличностите по тази сметка се отразяват в
отчетността на централния бюджет и не се
включват в бюджета на Министерството на
вътрешните работи. Възстановените суми се
отчитат от централния бюджет и общините по
§ 31-20 от Единната бюджетна класификация.
(5) Въз основа на искане от Министерството
на вътрешните работи с размера на постъпи
лите по сметката по ал. 4 суми Министер
ството на финансите извършва корекции в
централния бюджет за възстановяването им в
резерва за непредвидени и неотложни разходи
в частта му за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия
и в увеличение на постъпленията по § 31-20
от Единната бюджетна класификация. Тези
корекции се отразяват в централния бюджет
като общи суми, без да се разпределят по
общини.
(6) За извършените корекции по реда на
ал. 3 и 5 Министерството на финансите уведо
мява Министерството на вътрешните работи.
(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят
от Междуведомствената комисия за възста
новяване и подпомагане въз основа на писмо
на Министерството на вътрешните работи.
Преразпределените средства се предоставят
от централния бюджет чрез корекция на бю
джетните взаимоотношения между централ
ния бюджет и съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
(8) Наличните към 31 декември 2013 г.
по сметки на общините неусвоени средства,
отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се раз
ходват през 2014 г. за обектите, за които са
предоставени.
(9) Неусвоените от министерствата и ведом
ствата към 30 ноември 2013 г. средства по ал. 1
и 7 се преразпределят от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане въз
основа на предоставена от тях информация
на Министерството на вътрешните работи и
на комисията и след извършване на корекции
по техните бюджети и съответна корекция в
централния бюджет за възстановяване на не
усвоените суми в резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия.
Ч л. 35. Минис т ърът на фина нси т е по
предложение на министъра на образованието,
младежта и науката, министъра на здравеопаз
ването, министъра на културата и министъра
на труда и социалната политика по реда на
чл. 34 от Закона за устройството на държавния

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

бюджет извършва компенсирани промени на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2013 г. в резултат
на настъпили промени от преструктуриране
на делегираните от държавата дейности по
функциите образование, здравеопазване, со
циално осигуряване, подпомагане и грижи,
почивно дело, култура и религиозни дейности
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. средства.
Чл. 36. Директорите на училища в сис
темата на народната просвета извършват
компенсирани промени по плана за прихо
дите и разходите по бюджета на училището
до 3 дни преди края на всяко тримесечие,
а за последното тримесечие – не по-късно
от 10 декември, и предоставят информация
на разпоредителя с бюджетни кредити от
по-висока степен за извършените през три
месечието компенсирани промени в срок
до последното число на последния месец от
тримесечието, а за последното тримесечие – в
срок до 13 декември.
Чл. 37. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката въз основа на данните от
информационната система на Министерството
на образованието, младежта и науката „Ад
минМ“ в срок до 1 април 2013 г. предлага на
министъра на финансите да извърши корекции
по и между бюджетите на министерствата,
финансиращи училища и детски градини, и по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2013 г. във връзка
с настъпили промени в броя на учениците
и на децата за учебната 2012 – 2013 г., въз
основа на които се разпределят средства по
единни разходни стандарти и целеви средства
за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г., е
по-висок от броя на децата и учениците по
информационната система „АдминМ“ към
1 януари 2013 г., до извършването на корекции
по реда на ал. 1 първостепенният разпореди
тел с бюджетни кредити заделя като резерв
разликата от средствата, формирана по съот
ветния единен разходен стандарт.
(3) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за дър
жавния бюджет на Република България за
2013 г., е по-нисък от действителния брой
на децата и учениците по информационната
система „А дминМ“ към 1 януари 2013 г.,
първостепенният разпоредител с бюджетни
кредити разпределя средствата по формулата
за съответната дейност, като недостигът се
разпределя пропорционално на средствата
по формулата до извършване на корекция по
реда на ал. 1.
(4) Освободените средства в резултат на
прилагането на ал. 1 се предоставят по бю
джета на Министерството на образованието,
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младежта и науката за реализиране на на
ционални програми за развитие на средното
образование и за финансиране недостига на
други средства в системата на образованието
по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устрой
ството на държавния бюджет.
Чл. 38. Министърът на образованието,
младежта и науката до 15 април 2013 г. да
предложи на Министерския съвет за одобря
ване националните програми за развитие на
средното образование.
Чл. 39. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити предоставят на училища
та, детските градини и обслужващите звена в
системата на народната просвета средствата
по единни разходни стандарти, разпределени
по формули, и целевите средства в срок до
7 работни дни от получаването им от цен
тралния бюджет. За училищата, включени в
системата на единна сметка, предоставянето
на средствата се извършва чрез залагането
на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответни
те структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване, под
помагане и грижи, почивно дело, култура и
религиозни дейности, икономически дейности
и услуги средствата по единни разходни стан
дарти и целевите средства в срок до 7 работни
дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 40. (1) Първостепенните разпоредите
ли с бюджетни кредити, които утвърждават
формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона
за народната просвета, не по-късно от 10 март
2013 г. публикуват на интернет страницата
си, а при липса на такава – по друг подхо
дящ начин, информация за разпределението
на средствата по звена и по компоненти на
формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на директорите на звената от съответната
дейност заедно с утвърдения им бюджет или
бюджетна сметка.
(3) Първостепенните разпоредители с бю
джетни кредити предоставят информацията по
ал. 1 на директорите на звената от съответната
дейност и при извършването на промени в
разпределението на средствата по формула.
Чл. 41. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или обслужващото звено могат да се
извършват основни ремонти и да се придобиват
дълготрайни активи за сметка на средства с
източник:
1. остатъци от предходни години с изклю
чение на целевите средства, преминали в
преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) За капиталовите разходи по реда на
ал. 1 не се утвърждават поименни списъци.
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Чл. 42. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити утвърждават бюджетите
и бюджетните сметки на училищата, детските
градини и обслужващите звена – второсте
пенни или от по-ниска степен (за общините с
районно деление) разпоредители с бюджетни
кредити към тях, в съответствие с разпреде
лението на средствата по единни разходни
стандарти, извършено по реда на чл. 41а от
Закона за народната просвета.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджетни кредити, финансиращи училища,
детски градини и обслужващи звена, предста
вят месечното разпределение на разходите по
чл. 1, ал. 5 в частта за функция „Образование“,
съобразено с получените средства по единни
разходни стандарти.
Чл. 43. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2013 г. места в детските ясли,
детските кухни, целодневните детски градини
и обединените детски заведения, специализи
раните институции за социални услуги и соци
алните услуги, предоставяни в общността, се
осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1
през годината може да се осигури и чрез
компенсирани промени в съответните функ
ции по предложение на секторните министри
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година фи
нансирането може да се осигури по единни
разходни стандарти за съответните делегирани
от държавата дейности, при условие че места
та са разкрити не по-късно от 30 юни 2013 г.
Финансирането на разкритите след 30 юни
2013 г. места в детските ясли, детските кухни,
специализираните институции за социални
услуги и социалните услуги, предоставяни
в общността, от следващата бюджетна го
дина се осигурява от собствени приходи на
общините или чрез компенсирани промени
в съответните функции по предложение на
секторните министри.
Чл. 44. (1) Средствата за присъща на дър
жавните висши училища научна или худо
жествено-творческа дейност се предоставят
в зависимост от постигнатите резултати и
при условията и по реда на Наредба № 9 от
2003 г. за условията и реда за планиране,
разпределение и разходване на средствата,
отпускани целево от държавния бюджет за
присъщата на висшите училища научна или
художествено-творческа дейност (обн., ДВ,
бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.
и бр. 74 от 2009 г.).
(2) Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на образованието,
младежта и науката след 30 юни 2013 г. може
да извършва промени на средствата по ал. 1
между държавните висши училища на базата
на извършена оценка на резултатите от на
учната дейност.
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Чл. 45. (1) Министърът на финансите по
предложение на министъра на образованието,
младежта и науката извършва корекции на
субсидиите за държавните висши училища
по и между елементите, определени в чл. 91,
ал. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Корекциите на субсидията за издръжка
на обучението се извършват при запазване на
еднакъв базов норматив за всички държавни
висши училища и за всички професионални
направления.
(3) Допълнителните субсидии на държав
ните висши училища, които се предоставят
на основание и по ред, различни от чл. 91 от
Закона за висшето образование, и не пред
ставляват елемент на субсидията по чл. 91,
ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен
елемент – „Други субсидии“.
Чл. 46. Общините представят на Фонд
„Социална закрила“ в края на всеки месец
информация за таксите за социални услуги при
условия и по ред, определени от министъра на
труда и социалната политика, в изпълнение
на чл. 17 от Закона за социално подпомагане
и чл. 4 от Тарифата за таксите за социални
те услуги, финансирани от републиканския
бюджет, утвърдена с Постановление № 91
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г.,
бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58
от 2008 г. и бр. 58 от 2011 г.).
Чл. 47. Директорите на училища в сис
темата на народната просвета могат да пла
нират средства за поевтиняване на храната
за учениците в рамките на средствата по
делегираните бюджети.
Чл. 48. (1) Министърът на здравеопазва
нето чрез регионалните здравни инспекции
определя, наблюдава и координира промените
в натуралните показатели за броя на децата в
детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори по общини в делегирани
те от държавата дейности по здравеопазване,
финансирани по единни разходни стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването
до 15 февруари 2013 г. публикува на интернет
страницата си информация за разпределението
по общини на броя на децата в детските ясли,
на децата в детските кухни и на здравните
медиатори към 1 януари 2013 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на минист ъра на финансите до
10 април 2013 г. да извърши компенсирани
промени по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2013 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
децата в детските ясли, на децата в детските
кухни и на здравните медиатори, въз основа
на които се разпределят средства по единни
разходни стандарти.
(4) Въз основа на данните от информаци
онната система на Министерството на обра
зованието, младежта и науката „АдминМ“,
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представени от министъра на образованието,
младежта и науката до 10 април 2013 г., ми
нистърът на финансите извършва корекции по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2013 г. във връзка с
настъпили промени в броя на учениците и
на децата в детските градини, наблюдавани
в здравните кабинети, и на децата в яслени
те групи на обединените детски заведения,
чието обучение, възпитание и подготовка се
финансират по единни разходни стандарти за
учебната 2012 – 2013 г.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в дет
ските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 49. Министерството на здравеопазва
нето може да предоставя субсидии на бол
ници, преобразувани в търговски дружества
с 50 и над 50 на сто държавно участие, за
високотехнологични дейности с национално
значение по критерии и по ред, определени от
министъра на здравеопазването, в рамките на
средствата, предвидени в Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. за
тази дейност.
Чл. 50. (1) Министерството на здраве
опазването субсидира държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ за
следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при па
циенти с вродени коагулопатии и лекарствени
продукти за парентерално хранене;
2. амбулаторно проследяване (диспансе
ризация) и активно лечение на пациенти с
активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация
на пациенти с туберкулоза и с неспецифични
белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на
пациенти с ХИВ и стационарно лечение на
пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение
на пациенти с инфекциозни заболявания за
предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. национален раков регистър;
7. осигуряване на лечение и преходни грижи
за новородени деца до отпадане на медицин
ския риск извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване.
(2) Министерството на здравеопазването
субсидира държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ и държавни
и общински центрове за психично здраве за
следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с
пси х ични забол явани я, субстит у иращи и
поддържащи програми с метадон и дневни
психорехабилитационни програми;
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2. медицинска експертиза, осъществявана
от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерство
то на здравеопазването субсидира лечебни
заведения за болнична помощ за оказване на
спешна медицинска помощ на пациенти със
спешни състояния, преминали през спешни
отделения, които пациенти не са хоспитали
зирани в същото лечебно заведение, както и
държавни и общински лечебни заведения за
болнична помощ в случаите по чл. 11, ал. 2
от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на
спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г.).
(4) Субсидирането по ал. 1 – 3 се извършва
по критерии и по ред, определени с методика
на министъра на здравеопазването, въз ос
нова на едногодишни договори в рамките на
средствата за тези дейности по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2013 г.
(5) С методиката по ал. 4 се определят
критериите и редът за финансиране на ле
чебните заведения, в които ветерани от вой
ните, военноинвалиди и военнопострадали
осъществяват правото си на отдих и лечение
веднъж годишно.
Чл. 51. Промените по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи в изпълнение
на § 62 от преходните и заключителните раз
поредби от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. се извършват
през месеца, следващ отчетното тримесечие,
по предложение на министъра на вътрешните
работи.
Чл. 52. (1) Министърът на финансите може
да одобрява лимити за разходи по бюджета
на Министерството на външните работи за
2013 г. за финансиране на ангажименти по
международни спогодби и за разплащане на
данъчни задължения в чужбина за сметка на
очаквани постъпления от действия на разпо
реждане и управление на имоти в чужбина.
(2) При условие че постъпленията от дейст
вия на разпореждане и управление на имоти
в чужбина не покриват одобрените лимити
за разходи по ал. 1, разликата е за сметка на
бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г.
Чл. 53. Министърът на финансите може да
възлага на други бюджетни предприятия функ
ции по управление, одобряване и наблюдение
на лимити и плащания за отделни групи от
кодове, които са обособени като второстепенни
системи в системата за електронни бюджетни
разплащания към съответните извънбюджет
ни сметки на Министерството на финансите,
включително за сметките на Националния
фонд за средствата от Европейския съюз.
Чл. 54. Необходимите разходи за медицин
ски транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона
за здравето се осигуряват със средства от
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бюджета на Министерството на здравеопаз
ването по ред, определен от министъра на
здравеопазването.
Чл. 55. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2012 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2013 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2012 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
Чл. 56. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инстру
ментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произти
чащи от приетите от Министерския съвет
национални програми, планове и проекти, се
осъществява от бюджета на Министерството
на здравеопазването по реда на централизи
раните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за ка
питалови разходи на държавни лечебни заве
дения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 57. Предвидените в бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването средства
за провеждане на специализации в системата
на здравеопазването могат да се превеждат
на висши училища, на Военномедицинската
академия, на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на здраве
опазването, на лечебни и здравни заведения,
в които се извършва обучение при условия
та и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г.,
бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр.,
бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г.).
Чл. 58. По предложение на министъра
на финансите предвидените в централния
бюджет за 2013 г. средства за изграждане и
усъвършенстване капацитета на администра
цията в областта на публичните финанси се
предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет по
бюджета на Министерството на финансите за
дейността на Школата по публични финанси.
Чл. 59. (1) Предвидените в централния
бюджет за 2013 г. средства за официална по
мощ за развитие се предоставят чрез бюджета
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити въз основа на акт на
Министерския съвет.
(2) По предложение на минист ъра на
външните работи от средствата по ал. 1 се
предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Ми
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нистерството на външните работи за 2013 г. за
Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие
в международното сътрудничество за развитие.
Чл. 60. Предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства за обслужване на лизинговия
договор за самолет Airbus 319 се предоставят
по предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на базата на фактически извършените пла
щания по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Чл. 61. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1
от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наред
бата за определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка, приета с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 22 от 2012 г.), които са предвидени
в централния бюджет, се предоставят на об
щините като обща субсидия за делегираните
от държавата дейности.
(2) Средствата, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат
в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща
средствата по ал. 2 от подлежащата на предос
тавяне субсидия за действително извършени
разходи за изплащане на присъдена издръжка,
като наличните към 31 декември 2012 г. сред
ства по бюджетите на общините, възстановени
по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1,
остават като преходен остатък и се използват
през 2013 г. за същата цел.
Чл. 62. (1) Първостепенните разпоредите
ли с бюджетни кредити могат да извършват
разходи за заплащане превозните разноски
на педагогическия персонал до 100 на сто от
цените на абонаментните карти за пътуване
във втора класа по железопътния транспорт
и до 85 на сто – по автомобилния транспорт,
за автобус от местоживеенето им до местора
ботата в друго населено място и обратно на
базата на утвърдени списъци от директорите
на държавните и общински училища, детски
градини и обслужващи звена.
(2) Предвидените в централния бюджет
средства за компенсиране на част от разходите
за пътуване на педагогическия персонал се
предоставят по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет
по предложение на министъра на образова
нието, младежта и науката.
(3) За извършване на промените по ал. 2
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити предоставят информация при усло
вия и по ред, определени от министъра на
образованието, младежта и науката.
(4) За общините средствата по ал. 2 се пре
доставят като обща субсидия за делегираните
от държавата дейности.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

(5) Неусвоените средства, предоставени
през 2012 г. за заплащане на превозните
разноски на педагогическия персонал, се
разходват за същата цел през 2013 г.
Чл. 63. (1) Средства за пътни разходи на
правоимащи болни се предоставят от цен
тралния бюджет по бюджета на общините
като обща субсидия за делегираните от дър
жавата дейности въз основа на действително
извършените разходи.
(2) Списъкът на заболяванията и състоя
нията, за които се предоставят средствата по
ал. 1, се определя от министъра на здраве
опазването в срок до края на февруари 2013 г.
Списъкът съдържа данни за прогнозния брой
на правоимащите пациенти по общини, за
броя на пътуванията и за максималния раз
мер на разходите за всеки вид заболяване и
състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Ч л. 64. (1) Пред ви ден и т е средс т ва по
централния бюджет за 2013 г. за изплащане
на обезщетения по Закона за политическа и
гражданска реабилитация на репресирани
лица се предоставят по бюджета на Минис
терския съвет за всяко тримесечие на базата
на изплатените за предходното тримесечие
обезщетения.
(2) Министърът на финансите извършва на
лагащите се от ал. 1 промени по съответните
бюджети за 2013 г. с размера на фактически
изплатените обезщетени я за съответното
тримесечие.
Чл. 65. Предвидените в централния бюджет
средства за подпомагане на физическото въз
питание и спорта се предоставят и разходват
по бюджетите на съответните министерства и
общините при условията и по реда на Постано
вление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и от бюджетите на общи
ните (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 28 от 2006 г. и бр. 13 от 2009 г.).
Чл. 66. Разходите за дължими плащания,
включително за дължими лихви и неустойки,
за които са изтекли сроковете за разплащане
със средства на Европейския съюз, по дого
вори, сключени от Изпълнителната агенция
по Програма ФАР към Министерството на
финансите, се изплащат чрез бюджета на
Министерството на финансите, като при не
обходимост средствата могат да се осигурят
от централния бюджет по реда на чл. 34 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 67. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на културата предоставя
на общините като обща субсидия за делегира
ните от държавата дейности и/или като целева
субсидия за капиталови разходи предвидените
в централния бюджет средства за подпомагане
дейността на народните читалища, в т.ч. за
ремонт, за компютърна техника и софтуер и
за художествено-творческа дейност.
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Чл. 68. Предвидените в централния бю
джет средства по чл. 34, ал. 1 от Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза за
работоспособността и на регионалните кар
тотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерск и я
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.;
изм., бр. 5 и 41 от 2011 г.), се предоставят на
общините по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет като
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности въз основа на действително извър
шените разходи.
Чл. 69. Предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства по чл. 23, т. 4 от Наредба
та за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за
амнистия и връщане на отнети имущества,
приета с Постановление № 139 на Министер
ския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.;
изм., бр. 19 от 1992 г.; попр., бр. 51 от 1992 г.;
изм., бр. 96 от 1992 г. и бр. 70 от 2000 г.), се
предоставят по искане на общините по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 70. Предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства за национални чествания
на бележити културни дейци и събития, за
национални и регионални прояви и програми,
за археологически теренни проучвания и за
консервация и реставрация на паметници на
културата се предоставят и разходват чрез
бюджета на Министерството на културата
и бюджетите на други първостепенни раз
поредители с бюджетни кредити по реда на
чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 71. Предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства за изплащане левовата
равностойност на жилищните компенсатор
ни записи, притежавани от гражданите, в
изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за въз
становяване собствеността върху одържавени
недвижими имоти се предоставят и разходват
чрез бюджета на Министерството на финан
сите по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Чл. 72. Предвидените в централния бюджет
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. средства за финансиране на про
екти за отстраняване на минали екологични
щети в размер 5000 хил. лв. се разходват за
програми, съответстващи на условията по
заема за подкрепа на околната среда и прива
тизацията (EPSAL) с Международната банка
за възстановяване и развитие, и за програми
по изпълнителни споразумения или договори
извън обхвата на заема.
Чл. 73. (1) Дължими от централния бюджет
суми на физически и юридически лица по
влезли в сила съдебни и арбитражни решения,
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включително възстановяване на отнета в полза
на държавния бюджет валута, се изплащат
от бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити, като при
необходимост се извършват корекции на бю
джетните им взаимоотношения с централния
бюджет.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извър
шат и чрез отнасянето на сумите по сметки
за чужди средства на първостепенните раз
поредители с бюджетни кредити.
(3) Доколкото с нормативен акт не е оп
ределено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2
се прилагат и за предвидени в централния
бюджет суми за обезщетения на физически
и юридически лица, дължими от държавата
въз основа на съответните закони.
Чл. 74. Предвидените в централния бю
джет за 2013 г. средства за съфинансиране
по програмите за трансгранично, транснаци
онално и междурегионално сътрудничество,
за реализирането на които Министерството
на регионалното развитие и благоустройство
то е Национален партниращ орган/Нацио
нално звено за контакт, се предоставят по
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 75. Предвидените в чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. капиталови
трансфери се предоставят от републиканския
бюджет за:
1. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – 90 000 хил. лв.;
2. „Български държавни железници – Път
нически превози“ – ЕООД – 20 000 хил. лв.;
3. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – 12 000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст – 1000 хил. лв.
Чл. 76. Със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл. 10, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. общините не могат да финансират
разходи за автомобили за общинската ад
министрация, включително за плащания по
договори за лизинг от предходни години, за
закупуване на мобилни телефони, на офис
обзавеждане и на климатици за администра
тивни сгради.
Чл. 77. (1) Министърът на финансите по
предложение на първостепенните разпореди
тели с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. и на Държавен фонд „Зе
меделие“ утвърждава капиталовите разходи за
2013 г. по обекти за строителство и основен
ремонт, както и за дълготрайни активи с
единична стойност над 200 хил. лв.
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(2) Първостепенните разпоредители с бю
джетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2013 г. в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
представят в Министерството на финансите
документация за капиталовите разходи по
ал. 1 при условия и по ред, определени от
министъра на финансите.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ в срок един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ представя в Министер
ството на финансите на технически и хартиен
носител документация за капиталовите разхо
ди по ал. 1 при условия и по ред, определени
от министъра на финансите.
(4) Не подлежат на утвърждаване разхо
дите за нематериални дълготрайни активи с
изключение на разходите, свързани с придо
биване на програмни продукти и изграждане
на информационни системи над стойностния
праг по ал. 1.
(5) Министърът на финансите по предложе
ние на министъра на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията утвърждава
капиталовите разходи за 2013 г. на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
съответствие с дългосрочния договор по чл. 25,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт,
на „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
в съответствие с договора с държавата за
възлагане на задължителни превозни услуги
и на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ за изграждането, реконструк
цията, поддържането и развитието на инфра
структурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение.
(6) Предложението за капиталовите разхо
ди на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ може да съдържа и средства
за съфинансиране на инфраструктурни обекти,
генериращи приходи, по Оперативна програма
„Транспорт“.
(7) Компенсирани промени в разпределени
ята на средствата по обекти в документациите
за капиталовите разходи на предприятията по
ал. 5 за 2013 г. се допускат по предложение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията след 30 юни 2013 г.
(8) Предложението по ал. 5 се представя в
Министерството на финансите с обяснителна
записка и отчет за разходването на средствата
и за изпълнението на обектите през 2012 г. в
срок един месец от обнародването на поста
новлението в „Държавен вестник“.
(9) Не се утвърждават поименни списъци
за капиталовите разходи с източник на финан
сиране преходен остатък от минали години и
собствени бюджетни средства на Българското
национално радио, Българската национална
телевизия, Българската академия на науките,
Българската телеграфна агенция, държавни
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те висши училища към Министерството на
образованието, младежта и науката и към
Министерството на отбраната.
(10) Първостепенните разпоредители с бю
джетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2013 г., които имат утвърдени с постановле
нието капиталови разходи над 2000 хил. лв.,
планират средства в размер, не по-малък
от 150 хил. лв., за реализиране на мерки за
гарантиране на достъпна архитектурна среда
за хората с увреждания, когато такава не е
осигурена.
Чл. 78. (1) С отчета за тримесечното касово
изпълнение на бюджета първостепенните раз
поредители с бюджетни кредити и Държавен
фонд „Земеделие“ представят в Министер
ството на финансите на технически и хартиен
носител информация за капиталовите разходи
чрез програмен продукт МФ „Инвеститор“.
(2) С тримесечните финансови отчети Наци
онална компания „Железопътна инфраструк
тура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
и Държавно предприятие „Пристанищна ин
фраструктура“ представят в Министерството
на финансите информация за капиталовите
разходи, в т.ч. на технически носител.
Чл. 79. Предвидените със Закона за дър
жавния бюджет на Република България за
2013 г. средства за осигуряване обезщетяването
на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните
разпоредби на Закона за устройството на
територията, както и за жилищата на лица
та, работили в строителството, се отпускат
ежемесечно от Министерството на финан
сите по правоимащи инвеститори (общини,
Министерството на вътрешните работи, жи
лищностроителни кооперации, изпълнявани
изцяло или частично чрез възлагане) и по
обекти за частта, припадаща се от тези обекти
за посочените групи граждани.
Чл. 80. (1) За целите на статистическата
отчетност министерствата и другите бюджетни
организации, подписали договори за финансов
лизинг над една година, в срок един месец
след сключването на всеки договор писмено
уведомяват Министерството на финансите и
предоставят копия от договора или описание
на финансовите условия по него по ред и на
чин, определени от министъра на финансите.
(2) Министерствата и другите бюджетни
организации, обслужващи задължения по
ал. 1, до края на всеки месец след приключ
ване на съответното тримесечие предоставят в
Министерството на финансите отчетни данни
за размера на задълженията и за извършените
плащания по тях.
Чл. 81. (1) Министерствата и другите бю
джетни организации – получатели на външни
държавни заеми, в срок 5 работни дни след
датата на извършено усвояване на заемни
средства писмено уведомяват Министерството
на финансите и предоставят копия от съот
ветните банкови документи.
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(2) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни дър
жавни заеми, представят в Министерството
на финансите копия на уведомленията за
предстоящи плащания от банките кредитори
в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) В случаите на несъответствия или не
пълна информация във връзка с предстоящото
плащане получателите на външни държавни
заеми предприемат незабавни действия за
уточняване с кредитора.
(4) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни дър
жавни заеми, в срок 10 работни дни преди
датата на предстоящото плащане представят
в Министерството на финансите писмо за
потвърждаване на дължимата сума и дата на
плащане съгласно получените от кредиторите
уведомления или заемните споразумения.
(5) Министерството на финансите в срок 3
работни дни след получаването на писмото по
ал. 4 писмено потвърждава дължимата сума
и дата на плащане.
(6) Министерствата и другите бюджетни ор
ганизации – получатели на външни държавни
заеми, извършват плащането към кредитора
и представят в Министерството на финансите
копие от нареждането не по-късно от деня
преди датата на плащане.
(7) Не се допуска плащането да се извършва
на дата, различна от посочената в уведомле
нието на кредитора/заемното споразумение.
В слу чаите на неработни дни се спазват
клаузите на заемното споразумение/общите
условия на банката кредитор или се изискват
допълнителни инструкции от кредитора.
(8) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни държав
ни заеми, в срок до 5 работни дни след датата
на извършеното плащане писмено уведомяват
Министерството на финансите и представят
копия от съответните банкови документи.
(9) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни дър
жавни заеми, до 5-о число на всеки месец
подават информация за очакваните усвоявания
на заемни средства по месеци за текущата
2013 г. и по тримесечия за останалите години
до приключване на споразумението.
(10) Министерствата и другите бюджетни
организации при получаването на нов външен
държавен заем откриват сметка за усвояване
на средствата в Българската народна банка.
(11) С представянето на ежемесечните и
тримесечните отчети за касовото изпълнение
на бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити представят в Министер
ството на финансите и отчет за администри
раните от тях държавни инвестиционни заеми,
придружен с обяснителна записка, и оценка
за изпълнението на бюджета по проекта до
края на 2013 г.
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Чл. 82. (1) Усвояванията по външни дър
жавни инвестиционни заеми могат да са в
размер до 176 949,56 хил. лв. по министерства
и ведомства, както следва:
1. Министерството на труда и социалната
политика – 13 827,42 хил. лв.;
2. Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството – 114 226,39 хил. лв.;
3. Министерството на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщени ята –
35 204,94 хил. лв.;
4. Минис т ерс т во т о на фина нси т е –
13 690,81 хил. лв.
(2) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по външни
държавни инвестиционни заеми от предходни
години, които са наличности в края на 2012 г.,
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити приоритетно разходват наличните
средства по съответните проекти, като те не
следва да надхвърлят разчетените разходи по
държавните инвестиционни заеми.
(3) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпреде
лението на външното финансиране по ал. 1.
Чл. 83. Отрасловите министерства, кои
то отговарят за изпълнението на проекти,
финансирани с държавни инвестиционни за
еми, до 15-о число на месеца, следващ всяко
тримесечие, представят в Министерството на
финансите тримесечен отчет за степента на
реализация на проектите.
Чл. 84. (1) Отрасловите министерства, в
чийто ресор са държавните предприятия и
търговските дружества – получатели на дър
жавногарантирани заеми, до 15-о число на
месеца, следващ всяко тримесечие, предста
вят в Министерството на финансите по реда
на чл. 21, ал. 2 от Закона за държавния дълг
тримесечен отчет за степента на реализация
на проектите.
(2) Получателите на държавногарантира
ни заеми в срок 5 работни дни след датата
на усвояване на средства от заема писмено
уведомяват Министерството на финансите
и представят копия на съответните банкови
документи.
(3) Получателите на държавногарантирани
заеми представят в Министерството на финан
сите копия на уведомленията за предстоящи
плащания от банките кредитори в срок 3
работни дни след получаването им.
(4) В случаите на несъответствия или не
пълна информация във връзка с предстоящото
плащане получателите на държавногаранти
рани заеми предприемат незабавни действия
за у точн яване с кредитора и представят
коригираните данни в Министерството на
финансите.
(5) Получателите на държавногарантирани
заеми представят в Министерството на финан
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сите писмено потвърждение на ангажимента
за извършване на предстоящо плащане в срок
10 работни дни преди датата на плащане.
(6) Получателите на държавногарантирани
заеми извършват плащането към кредитора и
представят в Министерството на финансите
копие от нареждането не по-късно от деня
преди датата на плащане.
(7) Получателите на държавногарантирани
заеми в срок 5 работни дни след датата на
извършеното плащане писмено уведомяват
Министерството на финансите и представят
копия на съответните банкови документи.
(8) Получателите на държавногарантирани
заеми, в т.ч. на държавногарантираните заеми
по § 16, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г., до 5-о
число на всеки месец подават информация
за очакваните усвоявания на заемни средства
по месеци за текущата 2013 г. и по тримесе
чия – за останалите години до приключване
на споразумението.
Чл. 85. (1) Крайните бенефициенти – по
лучатели на външни държавни заеми, в срок
5 работни дни след датата на извършени
усвоявания на средства писмено уведомяват
Министерството на финансите и представят
копия от съответните банкови документи.
(2) Крайните бенефициенти – получате
ли на външни държавни заеми, представят
в Министерството на финансите копия на
уведомленията за предстоящи плащания от
банките кредитори в срок 3 работни дни след
получаването им.
(3) В случаите на несъответствия или не
пълна информация във връзка с предстоящото
плащане крайните бенефициенти – получате
ли на външни държавни заеми, предприемат
незабавни действия за уточняване с кредитора.
(4) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, в срок 10 работни
дни преди датата на предстоящото плащане
представят в Министерството на финансите
писмо за потвърждаване на дължимата сума
и датата на плащане съгласно получените
от кредиторите уведомления или заемните
споразумения.
(5) Министерството на финансите в срок 3
работни дни след получаване на писмото по
ал. 4 писмено потвърждава дължимата сума
и датата на плащане.
(6) Крайните бенефициенти – получате
ли на външни държавни заеми, извършват
плащането към кредитора и представят в
Министерството на финансите копие от на
реждането не по-късно от деня преди датата
на плащане.
(7) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, се задължават
да извършат плащането с дата, посочена в
уведомлението на кредитора/заемното спо
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разумение. В случаите на неработни дни се
спазват клаузите на заемното споразумение/
общите условия на банката кредитор или
се изискват допълнителни инструкции от
кредитора.
(8) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, в срок до 5 работ
ни дни след датата на извършеното плащане
писмено уведомяват Министерството на фи
нансите и представят копия от съответните
банкови документи.
(9) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, до 5-о число на
всеки месец подават информация за очак
ваните усвоявания на заемни средства по
месеци за текущата 2013 г. и по тримесе
чия – за останалите години до приключване
на споразумението.
Ч л. 86. Неизразходвани те средст ва о т
предоставените по бюджетите на общините
за зимно поддържане и снегопочистване
на общинск ите пътища за зимни я сезон
2011 – 2012 г. могат да се използват за същата
цел през 2013 г., както и за разплащане на
стари задължения за дейността.
Чл. 87. Неусвоените средства от предоста
вени целеви субсидии за капиталови разходи
и целеви трансфери по бюджетите на общи
ните през 2012 г. се разходват за същата цел
до края на 2013 г. за сметка на преходните
остатъци.
Чл. 88. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността, предоставе
ните през съответното тримесечие средства
се възстановяват в централния бюджет до
15-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до
9 декември 2013 г.
(2) В срок до 20 декември 2013 г. министърът
на финансите извършва необходимата промяна
за намаляване на бюджетните взаимоотно
шения на общините с централния бюджет на
основата на представени от общините справки
за общия размер на възстановените средства.
Чл. 89. (1) Министерството на финансите
за целите на касовото управление определя и
залага в единната сметка ежемесечни лимити
за плащания по реда на § 21, ал. 9 и 10 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., подлежащи на плащане
чрез левовите бюджетни сметки по § 21, ал. 4
от преходните и заключителните разпоредби
на същия закон, се включват в месечния
лимит за плащания в размерите съгласно
месечното разпределение по чл. 1, а л. 5,
съобразено със специфичните особености
на бюджета на съответното министерство и
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ведомство (включително за предоставяните
трансфери за други бюджетни организации
и за капиталовите разходи).
(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на
искане от първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити в месечния лимит за пла
щания чрез левовите бюджетни сметки по
§ 21, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г. се включват
и съответните суми, подлежащи на плащане
през месеца:
1. по държавни инвестиционни заеми,
включително в частта на съфинансирането
по бюджетите на държавните органи;
2. за сметка на постъпили средства от даре
ния, международни програми и споразумения
и други безвъзмездно получени средства;
3. по обслужване на държавния дълг;
4. за възстановяване на надвнесени при
ходи;
5. по операции със средства на разпореж
дане, чужди средства и други операции по
финансирането;
6. по § 17 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г. – при не
обходимост.
(4) До 20-о число на месеца държавните
органи, министерствата и ведомствата пред
ставят в Министерството на финансите заявка
за лимита за плащания за следващия месец,
придружена с актуализирана прогноза за
постъпленията и плащанията за следващите
два месеца.
(5) Месечните суми по ал. 2 могат да се
променят от Министерството на финансите
въз основа на мотивирано предложение на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити само в непредвидени случаи и при
извънредни събития, както и в случаите по
§ 3, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
(6) Ръководителите на държавните органи,
министерствата и ведомствата контролират и
управляват изпълнението на утвърдените им
бюджети и разпределението на бюджетните
разходи по месеци в рамките на определените
по реда на ал. 2 – 5 лимити.
(7) Държавните висши училища, включени
в системата на единната сметка, получават
в началото на всеки месец лимит за плаща
ния в размер на определената им субсидия
за съответния месец. Лимит за плащания за
сметка на собствени приходи се отпуска до
размера на наличните средства по сметките
на държавните висши училища въз основа
на допълнително искане.
Чл. 90. (1) При залагането и актуализиране
то на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане
на възникнали по реда на § 21, ал. 13 и 15 и
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§ 27, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г. задълже
ния на съответните бюджетни предприятия
към централния бюджет Министерството
на финансите може да предприеме мерки
за намаляване на заложения лимит или за
отлагане залагането на лимит за съответното
бюджетно предприятие до цялостното уреж
дане на задължението или до намаляването
му до взаимно съгласуван размер.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато въз
ник на ли те за д ъ л жени я са в рамк и т е на
предварително уточнен и съгласуван между
Министерството на финансите и съответното
бюджетно предприятие очакван размер или
са възникнали инцидентно, или са в несъ
ществен размер.
Чл. 91. (1) За банковото обслужване на
държавните органи, министерствата и ведом
ствата и на техните подведомствени разпо
редители с бюджетни кредити и структурни
единици, включени в системата на единната
сметка и в системата за електронни бюджет
ни разплащания, не може да се сключват
договори за комплексно банково обслужване
на съответните разпоредители с бюджетни
кредити.
(2) Министърът на финансите може да не
одобри смени на обслужващите банки на ми
нистерствата и ведомствата, чиито плащания
се извършват чрез системата за електронни
бюджетни разплащания, когато смените не
се налагат от обективни причини, възпре
пятстващи нормалното банково обслужване.
Ч л. 92 . С р едс т ват а по меж д у нар од н и
п рог рам и и споразу мен и я, вк л юч и т ел но
свързаното с тях национално съфинансиране,
обслужвани чрез левови сметки на Национал
ния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“
в Българската народна банка, могат да се
депозират при условията и по реда на § 21,
ал. 18 от преходните и заключителните раз
поредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г., включително
чрез прилагане на процедурите по ал. 13, 14
и 15 от същия параграф.
Чл. 93. (1) За целите на касовото изпълне
ние на бюджета постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, произтичащи от освобождаване на
държавни резерви и военновременни запа
си, се отчитат в намаление на разходите за
придобиване на държавни резерви и военно
временни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от
реализация на държавни резерви и военновре
менни запаси, които са освободени без възста
новяване, извън определените номенклатури
и над утвърдените нормативи, министърът на
финансите по предложение на председателя
на Държавна агенция „Държавен резерв и
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военновременни запаси“ може да извърши
компенсирани промени по бюджета на Дър
жавна агенция „Държавен резерв и военновре
менни запаси“, като за сметка на отчетеното
намаление на разходите за придобиване на
държавни резерви и военновременни запаси
се увеличават разходите за закупуване на за
дължителни запаси от нефт и нефтопродукти
и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 94. (1) Министърът на финансите съ
гласува с министъра на икономиката, енер
гетиката и туризма размера на средствата
по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за
безопасно използване на ядрената енергия,
за които да се отнася съответната сума на
лихвата, начислена по депозитите в Българ
ската народна банка, по реда на § 21, ал. 19
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по смет
ките на фонд „Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“ и фонд „Радиоактивни
отпадъци“ за сметка на приходите от лихви
по централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лих
вите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в
рамките на бюджетната година.
Чл. 95. Разпоредителите с бюджетни креди
ти не могат да сключват договори за доставки
на материали, медикаменти и външни услуги
с годишна задача, по-висока от утвърдените
им по бюджета за тази цел кредити за 2013 г.
Чл. 96. При неспазване на сроковете за
представяне на периодични отчети за изпъл
нението на бюджетите и извънбюджетните
сметки и фондове на бюджетните предпри
ятия и на отчетите по чл. 84, както и на
информацията по чл. 81 и 85, а за общини
те – информацията по чл. 11, ал. 1 от Наред
ба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата
на информацията, която всички общини са
длъжни да водят, съхраняват и предоставят
на Министерството на финансите за поетия
от тях дълг в съответствие с изискванията
на Европейския съюз и на българското зако
нодателство за отчетността, статистиката и
бюджетирането на публичния сектор, както и
за реда, начина и сроковете за отчитането и
предоставянето є (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.), министърът на
финансите може да приложи разпоредбата
на чл. 38 от Закона за устройството на дър
жавния бюджет.
Чл. 97. (1) Корекциите по реда на чл. 34
и 35 от Закона за устройството на държав
ния бюджет и по § 21, ал. 11 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. се извършват на ниво показатели,
утвърдени в приложение № 7.
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(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджетни кредити внасят мотивирани пред
ложения за извършване на корекции по реда
на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на
държавния бюджет в срок 10 работни дни след
изтичане на тримесечието, но не по-рано от
30 юни 2013 г., а за четвърто тримесечие – не
по-късно от 20 декември.
(3) Корекциите по реда на чл. 34 и 35
от Закона за устройството на държавния
бюд жет по бюд жет и те на Министерск и я
съвет, на министерствата и на държавните
агенции – първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, се извършват и по реда
на § 55 от преходните и заключителните раз
поредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г.
(4) Корекции по реда на чл. 34 от Закона
за устройството на държавния бюджет се из
вършват само след утвърден разчет за капита
ловите разходи по чл. 77, ал. 1 с изключение на
корекциите, свързани с разходи по държавни
инвестиционни заеми и за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия.
(5) След извършване на корекции по реда
на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на
държавния бюджет в частта за капиталовите
разходи първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. представят отразените промени на
програмен продукт МФ „Инвеститор“.
Чл. 98. (1) Когато от средствата по чл. 59б
от Закона за физическото възпитание и спорта
подлежат на изплащане възнаграждения и
доходи, за сметка на които се начисляват и
удържат от Министерството на физическото
възпитание и спорта задължителни осигу
рителни вноски и данъци върху доходите
на физическите лица, сумата на тези възна
граждения и доходи заедно с припадащите се
задължителни осигурителни вноски за сметка
на министерството се прехвърля за изплащане
и отчитане по бюджета на Министерството
на физическото възпитание и спорта.
(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по
бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта се отчитат като други
приходи и като разходи и трансфери за по
ети осигурителни вноски и данъци съгласно
Единната бюджетна класификация.
Чл. 99. (1) Министерският съвет, минис
терствата, Държавна агенция „Държавен ре
зерв и военновременни запаси“ и Държавна
агенция „Национална сигурност“ в сроковете
за представяне на тримесечните отчети за
касовото изпълнение на бюджетите и извън
бюджетните сметки и фондове представят в
Министерството на финансите тримесечни
финансови отчети за степента на изпълнение
на утвърдените им политики и програми.
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(2) Редът и формата за представяне на
отчетите по ал. 1 се определят от министъра
на финансите.
(3) Организациите по ал. 1 публикуват
отчетите на интернет страниците си в срок
10 дни от представянето им в Министерство
то на финансите при спазване изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 100. (1) Министърът на финансите с ука
зания определя реда и начина за получаване,
разходване и отчитане от бенефициентите на
средствата на Националния фонд от Струк
турните фондове на Европейския съюз и от
Кохезионния фонд, включително на средствата
за сметка на свързаното с тях национално
съфинансиране и авансово финансиране от
централния бюджет.
(2) С указанията по ал. 1 се определя и
редът, по който се извършват плащанията
от конкретния бенефициент – чрез отделен
10-разреден код в системата от сметки и
кодове в СЕБРА на Националния фонд или
чрез други банкови сметки/кодове в СЕБРА.
(3) Когато бенефициенти са бюджетни пред
приятия, с указанията по ал. 1 се уреждат и
въпросите, свързани с касовото изпълнение
на бюджета и на извънбюджетните сметки
и фондове.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3, както и за
други програми на Европейския съюз, по
които бенефициенти са бюджетни предпри
ятия, министърът на финансите с указания
може да определи за целите на отчетността,
статистиката на публичните финанси и изгот
вянето на консолидираната фискална програма
тези операции и средства да се отчитат от
бенефициентите – бюджетни предприятия, на
касова и начислена основа по реда на извън
бюджетните средства.
(5) При условията на ал. 4 и доколко
то не е определено друго с указанията по
ал. 1, за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет и на
чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските
бюджети операциите и наличностите по ал. 4
се третират и включват обособено в отчет
ността на касова и начислена основа като
отделни извънбюджетни сметки в системата
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
(6) При условията на ал. 4 и за целите на
чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет министърът на финансите
може да определи по реда на ал. 2 операции
те и наличностите на даден бенефициент на
средства по ал. 1 да се включват в отчетността
на касова и начислена основа на извънбю
джетната сметка на Националния фонд към
министъра на финансите.
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(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет в отчет
ността на касова и начислена основа на из
вънбюджетната сметка на Националния фонд
към министъра на финансите се включват
само операциите и наличностите по сметките
в Българската народна банка и кодовете в
СЕБРА на Националния фонд, открити съ
гласно § 27 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г., както и
операциите и наличностите по ал. 6.
(8) Извършените при условията на ал. 5 от
съответните бенефициенти – бюджетни пред
приятия, плащания чрез сметките и кодовете
в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността
на Националния фонд като предоставени
трансфери, а в отчетността на съответните
бенефициенти – като касови разходи и полу
чени трансфери.
(9) Доколкото не е определено друго с
указания на министъра на финансите, при
изготвянето на консолидираната фискална
програма отчетените като извънбюджетни
средства по реда на ал. 4, 5 и 6 операции и
наличности на бенефициентите се предста
вят обособено в консолидираната фискална
програма, както следва:
1. за средствата по ал. 1 – в частта на опера
циите и наличностите на Националния фонд;
2. за средствата, предоставени от Раз
плащателната агенция към Държавен фонд
„Земеделие“ – в частта на операциите и на
личностите на фонда;
3. за средствата, предоставени по други
програми на Европейския съюз – отделно от
останалите извънбюджетни сметки и фондове.
(10) Разпоредбите на § 31 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2013 г. се прилагат независимо от начина на
отчитане на плащанията по ал. 1 – 9.
Чл. 101. (1) Средствата от дарения, помощи
и други безвъзмездно получени суми, включи
телно от минали години, от министерствата,
ведомствата, органите на съдебната власт,
другите държавни органи, Националния оси
гурителен институт, Националната здравно
осигурителна каса, Българската национална
телевизия, Българското национално радио,
Българската телеграфна агенция, Българ
ската академия на науките и от държавните
висши училища се отчитат и разходват чрез
съответните бюджети.
(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджет
ните сметки и фондове по приложение № 8
към § 26 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г., както и в
случаите по чл. 100, ал. 4.
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Чл. 102. Министърът на финансите всяко
тримесечие внася в Министерския съвет ин
формация за изпълнението на републиканския
бюджет в срок до края на месеца, следващ
съответния отчетен период.
Чл. 103. (1) За целите на касовото изпълне
ние на бюджета, отчетността и статистиката
на публичните финанси произтичащите от
структурни промени корекции по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет
ни кредити и отчитането на прехвърлянето
на активите и пасивите между съответните
бюджетни предприятия се извършват с дата
1-во число на месеца, определен от министъра
на финансите в зависимост от конкретната
структурна промяна, изискванията на съот
ветния нормативен акт и при отчитане на
други, свързани със структурната промяна
обстоятелства.
(2) Министърът на финансите по предложе
ние на съответните първостепенни разпореди
тели с бюджетни кредити може да извършва
корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от За
кона за устройството на държавния бюджет,
произтичащи от структурни промени, които
не са отразени със Закона за държавния бю
джет на Република България за 2013 г., преди
представяне на месечното разпределение на
бюджета на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
Чл. 104. Дължимите от държавните пред
приятия и дружества с държавно участие суми
по § 18, ал. 1 и 2 от преходните и заключи
телните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. се
внасят в 10-дневен срок от всяко получаване
на суми по наемния договор по сметката
по чл. 28, ал. 2 на Териториална дирекция
„Големи данъкоплатци и осигурители“ на
Националната агенция за приходите.
Чл. 105. (1) Министерството на финансите
публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
(2) Банковите сметки, чиито салда са
включени в обхвата на фискалния резерв, са:
1. всички сметки, включени в системата
на единната сметка съгласно § 21, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Републи
ка България за 2013 г., както и останалите
обслужвани от Българската народна банка
сметки на бюджетните предприятия;
2. обслужваните от банки сметки за бюджет
ни и извънбюджетни средства на бюджетните
предприятия без тези на общините и техните
разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 106. Директорите на културните инсти
тути, които прилагат разпоредбите на чл. 23б
от Закона за закрила и развитие на културата:
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1. извършват компенсирани промени по
плана за приходите и разходите по бюджетите
си в съответствие с правила за прилагане на
делегирани бюджети в системата на сценич
ните изкуства, одобрени от министъра на
културата;
2. изготвят тримесечно информация за из
пълнението на бюджета на културния институт
и осигуряват обществен достъп до нея чрез
публикуването є на интернет страницата на
културния институт или по друг обществено
достъпен начин.
Ч л . 10 7. Пр ед ви ден и т е в цен т ра л н и я
бюджет средства за финансиране на под
готовката, осиг у ряването и дейност та на
доброволните формирования се предоставят
на общините като обща субсидия за делеги
раните от държавата дейности на основание
чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия
и по реда на Наредбата за условията, реда за
получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение
на задачи за защита при бедствия, приета
с Постановление № 123 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.).
Чл. 108. Неусвоените средства от допълни
телно предоставената по бюджета на Община
Баните по реда на Постановление № 209 на
Министерския съвет от 2009 г. за осигуряване
на финансиране за изграждането на регио
нални системи за управление на битовите
отпадъци, на регионалните съоръжения за
предварително третиране на битовите отпа
дъци и за закриване на общинските депа за
битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34 от 2012 г.) целева субси
дия за капиталови разходи за закриване и
рекултивация на общинско депо за битови
отпадъци се разходват за същата цел до края
на 2013 г. за сметка на преходния остатък.
Чл. 109. (1) До 10-о число на всеки ме
сец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя
подробна писмена информация на Министер
ството на финансите за извършените плаща
ния през предходния месец от заложените
средства в план-сметката на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2013 г. за финансиране на
разходите за данък върху добавената стойност
(ДДС) на общините по одобрени за подпо
магане проекти по Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) и Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(ОПРСР) за периода 2007 – 2013 г.
(2) В случаите, когато Държавен фонд
„Земеделие“ и Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури сключват договори
с ползвателите на финансовата помощ по
ал. 1, максималният размер на целевата суб
сидия за финансиране на разходите за ДДС
се определя с договора и с допълнителните
споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползват ел и т е по а л. 1 е доп ус т и мо к ъм
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авансово и при междинно и окончателно
плащане на разходите по изпълнението на
съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен
фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР,
и от Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури – за ползватели по ОПРСР, на
проведена от общината тръжна процедура за
избор на изпълнител се финансират разходи
за ДДС в размер до 20 на сто от одобрената
сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане
се финансират разходи за ДДС в размер на
одобрената сума към заявката за междинно
или окончателно плащане.
(6) В сл у чаи те, когато ползватели по
ал. 1 – получатели на безвъзмездна финан
сова помощ по ПРСР, са кандидатствали
за получаване на безлихвен заем по Поста
новление № 59 на Министерския съвет от
2011 г. за условията и реда за отпускане на
безлихвени заеми на общините от централ
ния бюджет за финансиране на разходи за
окончателни плащания по одобрени проекти
по Програмата за развитие на селските ра
йони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното
възстановяване (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 91 и 106 и бр. 98 от 2012 г.),
разходи за ДДС се финансират след провер
ка на цялостното изпълнение на проекта и
одобряване от Държавен фонд „Земеделие“
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансиране на раз
ходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„З емеде л ие“ п риспа да ра з л и к ат а меж д у
изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата
за ДДС, получена на основата на реално
извършени т е и доп ус т им и за фина нсово
подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР
за периода 2007 – 2013 г.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на об
щините по одобрени за подпомагане проекти
по ПРСР и ОПРСР за периода 2007 – 2013 г.
недостигът може да бъде осигурен за сметка
на годишните разчети за разходите за на
ционално финансиране на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2013 г.
Чл. 110. Възмездно предоставяните сред
ства от Министерството на здравеопазването
на държавните и общинските лечебни заве
дения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала, по
реда на § 44 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г. и тяхното
възстановяване са операции – елемент на
финансирането по смисъла на чл. 3, ал. 5 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 111. Регионалните инспекторати по
образованието, училищата, детските градини
и обслужващите звена, създадени съгласно
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Закона за народната просвета и участващи
в техническото и финансовото изпълнение
по проектите, финансирани по приоритетни
оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. чрез
конкретния бенефициент – Министерството
на образованието, младежта и науката, от
читат разходите по тези проекти по реда, по
който се отчитат разходите по дейностите,
финансирани от държавния бюджет.
Чл. 112. Училищата, детските градини и
обслужващите звена, изпълняващи делегиран
бюджет, публикуват на интернет страницата
си утвърдения им бюджет и отчета за изпъл
нението му. При липса на собствена интернет
страница училищата, детските градини и
обслужващите звена подават информацията
за публикуване на страницата на първосте
пенния разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 113. Директорите на държавните и
общинските у чилища предоставят триме
сечно на общото събрание на работниците и
служителите и на училищното настоятелство
информация за изпълнението на делегирания
бюджет на училището.
Чл. 114. При промени в броя на децата и
учениците първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити, финансиращи училища
и детски градини, които прилагат система
на делегирани бюджети, могат да извършват
промени в разпределението на средствата
по формула през бюджетната година само в
следните случаи:
1. на преместване на дете или ученик
между звена, финансирани от един и същ
първостепенен разпоредител с бюд жетни
кредити;
2. когато в началото на учебната година е
необходимо да бъде финансиран по-големият
брой деца или ученици в някои звена при
намаление на броя на децата и учениците в
други звена, финансирани от същия първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 115. От средствата, предвидени за
краткосрочни командировки в чужбина за
2013 г., приоритетно се предоставят средства
за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.
и бр. 61 от 2012 г).
Чл. 116. (1) Средствата, изразходвани за
разходи за участие на делегати на Българска
та народна банка в заседания на работните
формати на Съвета на Европейския съюз,
които попадат в обхвата на действащото
към момента на път у ването решение на
Генералния секретар на Съвета/Върховния
представител за Общата външна политика и
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политика на сигурност относно възстановя
ване на разходи за делегати на членовете на
Съвета, се възстановяват в двумесечен срок
на Българската народна банка от централ
ния бюджет след извършване на проверка
от Генералния секретариат на Съвета на
дек ларираните от Република Българи я и
подлежащи на възстановяване разходи за
съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1
се извършва въз основа на отправено от
Българската народна банка писмено искане
до министъра на финансите след срока по
ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите
на централния бюджет.
Чл. 117. (1) Остатъчните салда от конверти
руемите валутни наличности към 31 декември
2012 г. в задграничните представителства на
Република България могат да се ползват за
сметка на утвърдената субсидия по бюджета
на Министерството на външните работи за
2013 г., а в Центъра на промишлеността на
Република България в Москва, Руската феде
рация – за сметка на утвърдената субсидия по
бюджета на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за 2013 г.
(2) Реализираните приходи във валута от
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити – задграничните представителства
на Република България, могат да се използ
ват за издръжка и трансфери в системата
на Министерството на външните работи в
рамките на утвърдения му бюджет за 2013 г.
(3) Набраните средства в затворени (не
кон вер т и руем и) ва л у т и в за д г ра н и ч н и т е
представителства на Република България
могат да се ползват за капиталови разходи
над утвърдения лимит след разрешение на
министъра на финансите и независимо от
изпълнението на собствените приходи при
спазване изискванията на Закона за устрой
ството на държавния бюджет.
Чл. 118. „Вазовск и машиностроителни
заводи“ – ЕАД, Сопот, в срок не по-късно
от 27 декември 2013 г. да възстанови по ре
публиканския бюджет:
1. п редос та вен и т е к ат о времен на фи
нансова помощ с Решение № 88 на Минис
терския съвет от 2001 г. средства в размер
8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември
2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в
размер 211 046 630 японски йени и начис
лените към 31 декември 2003 г. лихви като
вноски по договора за заем, сключен между
„Ничимен корпорейшън“ и „Вазовски маши
ностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот.
Чл. 119. (1) Министерството на финансите
ежедневно публикува в самостоятелна катего
рия, обособена на интернет страницата му и
леснодостъпна за потребителите, информация
за всеки работен ден за:
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1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на държавните органи, министерствата
и ведомствата по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2013 г., на Народното събрание, Сметната па
лата, Комисията за финансов надзор, Висшия
съдебен съвет, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурител
на каса, Българската национална телевизия,
Българското национално радио, Българската
телеграфна агенция, Българската академия
на науките и държавните висши училища;
б) на Националния фонд към министъра
на финансите, на Държавен фонд „Земеде
лие“, Фонда за покриване на разходите за
приватизация и следприватизационен кон
т рол, Учителск и я пенсионен фонд, Фонд
„Гара н т и ра н и взема н и я на рабо т н и ц и т е
и служителите“, извънбюджетната сметка
към министъра на финансите за средствата
от продажбата на предписани емисионни
единици, Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
по чл. 60 от Закона за опазване на околната
среда и Националната компания „Стратеги
чески инфраструктурни проекти“ по чл. 28а
от Закона за пътищата;
2. предоставените трансфери/субсидии/
временни безлихвени заеми от централния
бюджет за общините;
3. други извършени плащания – по обслуж
ване на държавния дълг (лихви и главници),
вноска в общи я бюд жет на Европейск и я
съюз, субсидии и капиталови трансфери за
нефинансови предприятия и организации с
нестопанска цел и др.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 се публи
кува по отделни първостепенни системи и
по код за вид плащане в СЕБРА.
(3) Първостепенните разпоредители с бю
джетни кредити, включени в СЕБРА, публи
куват ежедневно на интернет страницата си
информация за плащанията в СЕБРА общо
за първостепенната система, по второстепен
ни системи/разпоредители и по код за вид
плащане за всеки работен ден.
(4) Българската академия на науките и
държавните висши училища публикуват ин
формация за плащанията по реда на ал. 3,
включително за техни подведомствени раз
поредители.
(5) Националният фонд към министъра
на финансите, Държавен фонд „Земеделие“,
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда и Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ публикуват информация за плаща
нията по реда на ал. 3.
(6) Информацията по ал. 1 – 5 се публикува
най-късно до края на следващия работен ден.
(7) Информацията по ал. 1 – 5 за всеки
работен ден на 2013 г. се съхранява на съ
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ответната интернет страница за срок, не пократък от 31 март 2014 г.
(8) Препоръчва на Висшия съдебен съвет и
на Народното събрание да публикуват съот
ветната информация по реда на ал. 3, 6 и 7.
Чл. 120. (1) Средствата, свързани с при
к лючването на ликвидацията на закрити
бюд жет ни ст ру к т у ри по реп убликанск и я
бюджет, в т. ч. присъдените обезщетения,
които са дължими от страна на закрити бю
джетни структури, нямащи правоприемник,
се осигуряват чрез преструктуриране на раз
ходите по централния бюджет за 2013 г. и се
изплащат чрез бюджета на Министерството
на финансите за 2013 г.
(2) Министърът на финансите извършва
налагащите се от ал. 1 промени по съответ
ните бюджети за 2013 г.
Чл. 121. (1) Ръководителите на бюджет
ните организации отговарят за своевремен
ното плащане на дължимите от съответната
бюджетна организация суми по публични и
частни държавни и общински вземания и по
задължения към други лица.
(2) Неплащането в срок на задълженията
по ал. 1 представлява нарушение на финан
совата дисциплина.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 67 на Минис
терския съвет от 2010 г. за заплатите в бю
джетните организации и дейности (обн., ДВ,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58,
61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и
33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от
2011 г. и бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „2012 г.“ се заме
нят с „2013 г.“.
2. В п ри ложение № 4 к ъм ч л. 2, т. 3,
пореден № 9, колона „Минимална основна
месечна заплата (в лв.)“ числото „303“ се
заменя с „310“.
3. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, по
реден № 11, колона „Минимална основна
месечна заплата (в лв.)“ числото „270“ се
заменя с „310“.
§ 2. В Постановление № 234 на Минис
терския съвет от 2011 г. за политиката на
Република България за участие в междуна
родното сътрудничество за развитие (ДВ,
бр. 61 от 2011 г.) чл. 20 и 24 се отменят.
§ 3. В Постановление № 121 на Минис
терския съвет от 2012 г. за определяне на
субсидията за издръжка на обу чението в
държавните висши училища в зависимост от
комплексна оценка за качеството на обуче
нието и съответствието му с потребностите
на пазара на труда (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Приложение № 2 към чл. 2, т. 1 се из
меня така:
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„Приложение № 2
към чл. 2, т. 1
Професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки,
математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“
Реализация на завършилите студенти и
докторанти

Коефициент

стойност по индика
тор „Приложение на
придобитото висше
образование“
(процент)

стойност по инди
катор „Безработица
сред завършилите“
(процент)

първо място в класирането
по професионално направ
ление въз основа на ком
плексната оценка по чл. 1

второ и следващо място в
класирането по професи
онално направление въз
основа на комплексната
оценка по чл. 1

над 66,0

под 2,00

1,33

1,25

от 30,0 до 66,0

под 2,00

1,16

1,065

над 44,0

от 2,00 до 4,00

под 30,0

под 2,00

1,11

1,06

под 44,0

от 2,00 до 4,00

над 30,0

от 4,00 до 6,00
1,065

1,03

1,04

1,00

над 30,0

от 4,00 до 6,00

над 66,0

над 6,00

под 66,0

над 6,00

“

2. Приложение № 3 към чл. 2, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 2, т. 2

Професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“, „Социални,
стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“
Реализация на завършилите студенти и
докторанти
стойност по индикатор стойност по инди
„Приложение на при катор „Безработица
добитото висше обра сред завършилите“
зование“
(процент)
(процент)

Коефициент
първо място в класира
нето по професионално
направление въз ос
нова на комплексната
оценка по чл. 1

вт оро и след ва що м яс т о в
к ласирането по професио
нално направление въз осно
ва на комплексната оценка по
чл. 1

над 66,0

под 2,00

1,16

1,065

от 44,0 до 66,0

под 2,00

1,11

1,05

1,09

1,04

1,05

1,025

1,033

1,00

над 66,0

от 2,00 до 4,00

под 44,0

под 2,00

от 30,0 до 66,0

от 2,00 до 4,00

над 66,0

от 4,00 до 6,00

под 30,0

от 2,00 до 4,00

от 30,0 до 66,0

от 4,00 до 6,00

над 66,0

над 6,00

под 30,0

от 4,00 до 6,00

под 66,0

над 6,00

“
§ 4. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диферен
цирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г.
и бр. 79 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в т. 4 запетаята след думите „Растителна защита“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
Ветеринарна медицина“ се заличават;

С Т Р.
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б) създава се т. 10:
„10. „Ветеринарна медицина“ – базовия
норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 6,50.“
2. В преходните и заключителните разпо
редби се създава § 1а:
„§ 1а. Размерът на издръжката на обуче
нието за студентите от професионално на
правление „Ветеринарна медицина“, приети
преди учебната 2012/2013 г., се определя въз
основа на базовия норматив за издръжка
на обучението на един студент, умножен по
коефициент 4,30.“
§ 5. Постановлението се приема на осно
вание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 6. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл 1, ал. 1
БЮДЖЕТ
на държавните органи, министерствата и ведомствата (в т.ч. Българската академия на науките
и държавните висши училища), финансирани от
републиканския бюджет за 2013 г.
Държавни органи, министерства и ведомства
(в т.ч. Българска академия на науките и държавни
висши училища)
1 Администрация на президента
2 Министерски съвет
3 Конституционен съд
4 Министерство на финансите
5 Министерство на външните работи
6 Министерство на отбраната
в т.ч.
Военна академия „Г. С. Раковски“
Национален военен университет „В. Левски“
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
7 Министерство на вътрешните работи
8 Министерство на правосъдието
9 Министерство на труда и социалната политика
10 Министерство на здравеопазването
11 Министерство на образованието, младежта и науката
в т.ч.
Българска академия на науките
Технически университет – София
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Русенски университет „А. Кънчев“
Университет по хранителни технолгии – Пловдив
Химико-технологичен и металургичен университет – София
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Лесотехнически университет – София
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
Университет за национално и световно стопанство – София
Икономически университет – Варна
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Национална спортна академия „Васил Левски“ –
София
Аграрен университет – Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив
Национална академия за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София
Национална художествена академия – София
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Колеж по телекомуникации и пощи – София
Медицински университет – София
Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Иванов Стоянов“ – Варна
Медицински университет – Пловдив
Медицински университет – Плевен
Тракийски университет – Стара Загора
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Висше строително училище „Любен Каравелов“ –
София
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и храните
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Министерство на физическото възпитание и спорта
Държавна агенция „Национална сигурност“
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за защита на личните данни
Комисия за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Национална служба за охрана
Национална разузнавателна служба
Омбудсман
Национален статистически институт
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за регулиране на съобщенията
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30 Съвет за електронни медии
31 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
32 Агенция за ядрено регулиране
33 Държавна комисия по сигурността на информацията
34 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
35 Авиоотряд 28
36 Комисия за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
37 Централна избирателна комисия
38 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Б Ю Д Ж ЕТ
НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
ЗА 2013 ГОДИНА
СУМА

I. ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИ

6 336 000

Текущи разходи

6 016 000

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

3 431 000

Капиталови разходи

320 000

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

320 000

Щатни бройки

170

Средногодишни щатни бройки

170

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО

6 336 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

6 336 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

6 336 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

6 336 000

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ЗА 2013 ГОДИНА
СУМА
2

I. ПРИХОДИ

16 000 000

Неданъчни приходи

16 000 000

Държавни такси

Други приходи

6 450 000

II. РАЗХОДИ

72 600 000

Текущи разходи

65 375 000

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

44 862 400

Субсидии за юридически лица с
нестопанска цел

3 000 000

Капиталови разходи

7 225 000

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

7 225 000

Щатни бройки

3 275

Средногодишни щатни бройки

3 275

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО

56 600 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

56 600 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

56 600 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

56 600 000

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ЗА 2013 ГОДИНА

(лева)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

II. РАЗХОДИ

2 065 000

Текущи разходи

1 965 000

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

1 588 000

Капиталови разходи

100 000

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

100 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
(лева)

1

2
9 250 000

I. ПРИХОДИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

П О К А З АТ Е Л И

1
Приходи и доходи от
собственост

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(субсидии/
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НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
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300 000

Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

45
45

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО

2 065 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮД
ЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 065 000
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Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

2
(субсидии/

2 065 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

2 065 000

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ

28 000 000

Неданъчни приходи

28 000 000

Държавни такси

14 885 000

Приходи и доходи от собственост

915 000

Глоби, санкции и наказателни лих
ви

5 250 000

Други приходи

6 950 000

II. РАЗХОДИ

280 691 000

Текущи разходи

Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата

I. ПРИХОДИ

60 000 000

Неданъчни приходи

60 000 000

Държавни такси

52 554 800

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

II. РАЗХОДИ

106 000 500

Текущи разходи

103 842 635

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

21 712 431

Капиталови разходи

2 157 865

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

2 157 865

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

1 381

Средногодишни щатни бройки

1 381

46 000 500

233 999 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

46 000 500

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

46 000 500

11 130 000

4 571 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

12 061

Средногодишни щатни бройки

12 061

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО

252 691 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

249 601 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

249 601 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

249 601 000

III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

3 090 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

3 090 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

СУМА

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

П О К А З АТ Е Л И

276 120 000

4 571 000

– получени трансфери (+)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)

46 000 500

Капиталови разходи

(субсидии/
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III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

ВЕСТНИК

3 090 000

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

62 000 000

Неданъчни приходи

62 000 000

Приходи и доходи от собственост

27 684 550

Глоби, санкции и наказателни лих
ви
Други приходи

1 314 450
33 001 000

II. РАЗХОДИ

1 080 465 000

Текущи разходи

1 025 465 000

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

794 486 000
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Субсидии за нефинансови предпри
ятия

1 065 000

Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата

1 115 000

Капиталови разходи

55 000 000

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

55 000 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

3 491

Средногодишни щатни бройки

3 466

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 1 018 465 000
ВНОСКИ) – НЕТО
III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 1 018 465 000
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/ 1 042 549 000

– получени трансфери (субсидии) 1 042 549 000
от ЦБ (+)
Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-24 084 000

– предоставени трансфери от РБ за
ДВУ (-)

-24 084 000

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

ТРАНСФЕРИ

6 449 000

Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

6 449 000

– получени трансфери (субси
дии) от РБ за държавните висши
училища

6 449 000

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„В. ЛЕВСКИ“
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

ТРАНСФЕРИ

12 554 000

Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

12 554 000

– получени трансфери (субсидии) от
РБ за държавните висши училища

12 554 000

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
ТРАНСФЕРИ
5 081 000
Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
5 081 000
– получени трансфери (субсидии) от
РБ за държавните висши училища
5 081 000
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗА 2013 ГОДИНА

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
I. ПРИХОДИ
111 000 000
Неданъчни приходи
111 000 000
Държавни такси
32 500 000
Приходи и доходи от собственост
79 600 000
Глоби, санкции и наказателни лихви
10 700 000
Други приходи
-11 800 000
II. РАЗХОДИ
1 131 320 000
Текущи разходи
1 101 004 000
в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)
999 697 000
Капиталови разходи
30 316 000
Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
30 316 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО
1 020 320 000
III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮ1 020 320 000
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)
1 020 320 000
– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
1 020 320 000
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
I. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви

СУМА
2
74 000 000
74 000 000
73 595 800
168 200
36 000

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН
1

2

Други приходи

БРОЙ 6
1

200 000

II. РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО
III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

ВЕСТНИК

189 962 000
170 588 000

108 225 000
19 374 000
19 374 000
6 933
6 933
115 962 000

115 962 000
115 962 000
115 962 000

2

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

8 077

Средногодишни щатни бройки

8 077

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

939 482 584

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

932 332 584

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

932 332 584

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

932 332 584

III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/ СМЕТКИ

7 150 000

Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)

7 150 000

– получени трансфери (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

7 150 000
(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗА 2013 ГОДИНА

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗА 2013 ГОДИНА

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
(лева)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ

45 000 000

Неданъчни приходи

45 000 000

I. ПРИХОДИ

28 000 000

Държавни такси

32 000 000

Неданъчни приходи

28 000 000

Приходи и доходи от собственост

10 350 000

Държавни такси

18 874 450

Глоби, санкции и наказателни лихви

Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи

318 000
8 500 000
307 550

Други приходи

150 000

II. РАЗХОДИ

368 185 000

Текущи разходи

358 185 000

II. РАЗХОДИ

967 482 584

в т.ч.

Текущи разходи

966 092 584

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

83 948 569

Субсидии за нефинансови предпри
ятия

3 420 000

Субсидии за юридически лица с нес
топанска цел

270 000

Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата

865 427 022

2 500 000

160 124 364

Субсидии за нефинансови предпри
ятия

60 036 000

Капиталови разходи

10 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 000 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

16 165

Капиталови разходи

1 390 000

Средногодишни щатни бройки

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 390 000

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

16 165
323 185 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

2

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

326 885 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

326 885 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9
1

2
(субсидии/

814 592 663

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

814 592 663
-411 721 018

326 885 000

Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

-3 700 000

– предоставени трансфери от РБ за
ДВУ (-)

-351 964 918

– предоставени трансфери от РБ за
БАН (-)

-59 756 100

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-5 400 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

-5 400 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

– предоставени трансфери (-)
Трансфери на отчислени постъпления
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

1 700 000

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

30 260 000

Неданъчни приходи

13 260 000

Приходи и доходи от собственост

13 260 000

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

17 000 000

II. РАЗХОДИ

433 131 645

Текущи разходи

430 074 645

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(+/-)

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

59 756 100

Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

59 756 100

– получени трансфери (субсидии) от
РБ за БАН

59 756 100

в т.ч. за издръжка на обучението на
докторанти

1 200 000

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
за Технически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

216 551 905

1

Субсидии за нефинансови предпри
ятия

6 484 400

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)

Субсидии за юридически лица с нес
топанска цел

800 000

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

Капиталови разходи

3 057 000

Придобиване на дълготрайни акти
ви и основен ремонт

3 057 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

1 532

Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

1 532

(СУБСИДИИ,

402 871 645

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

402 871 645

СУМА

ТРАНСФЕРИ

в т.ч.
Разходи за персонал
(§ 01, § 02 и § 05)

САЛДО

1

Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в левове )
2
30 424 189
22 673 056
12 752

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 778

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

670 046

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

4 768 236

1 Субсидия за стипендии

2 753 126

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

1
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
V. ДРУГИ СУБСИДИИ
Субсидия за ученици в средни
училища (1х2)
1 Брой ученици
2 Единен стандарт (лв.)
Субсидия за ученици в общежитие (1х2)
1 Брой ученици
2 Единен стандарт за ученик в об
щежитие (лв.)

2

1

2 015 110
456 520
1 856 331
1 552 551
1 001
1 551
303 780
244
1 245

СУМА
(в левове)
2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

10 369 192

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 799 660

1 Средноприравнен брой учащи

5 301

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 660

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

246 929

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

1 217 425

1 Субсидия за стипендии

870 111

2 Субсидия за студентски столове и
общежития

347 314

IV. Субсидия за капиталови разходи

105 178

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Технически университет – Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове )

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

БРОЙ 6
1

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Технически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

2

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

176 029

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

623 054

1 Субсидия за стипендии

592 451

2 Субсидия за студентски столове и
общежития

30 603

IV. Субсидия за капиталови разходи

140 778

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Русенски университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование) за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

14 007 524

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 033 064

1 Средноприравнен брой учащи

8 522

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 412

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

345 867

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 455 287

1 Субсидия за стипендии

1 442 489

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

12 798

IV. Субсидия за капиталови разходи

173 306

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет по хранителни технологии – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

1

2

5 838 981

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

5 925 238

4 899 120

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 700 016

1 Средноприравнен брой учащи

3 288

1 Средноприравнен брой учащи

3 084

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 490

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 524

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2

118 505

1 032 001

1 Субсидия за стипендии

640 578

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

391 423

IV. Субсидия за капиталови разходи

74 716

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Химико-технологичен и металургичен университет – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)

7 193 744

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 545 062

1 Средноприравнен брой учащи

3 222

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 721

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

162 431

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 104 541

1 Субсидия за стипендии

797 775

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

306 766

IV. Субсидия за капиталови разходи

114 210

V. ДРУГИ СУБСИДИИ

267 500

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

5 698 412

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 667 360

ВЕСТНИК
1
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив
(лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

С Т Р. 3 1
2
3 764
1 240

132 212

794 984
399 242
395 742
103 856

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
за Лесотехнически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
7 032 725
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
6 038 844
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 814
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
2 146
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
161 472
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
773 908
1 Субсидия за стипендии
415 085
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
358 823
IV. Субсидия за капиталови разходи
58 501
Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
1
2
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
11 795 212
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

9 398 467

1 Средноприравнен брой учащи

5 083

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 849

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН
1

2

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

233 262

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

2 041 519

1 Субсидия за стипендии

935 487

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

1 106 032

IV. Субсидия за капиталови разходи

121 964

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 611 608

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 694

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

99 885

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

400 476

IV. Субсидия за капиталови разходи

69 114

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет за национално и световно стопанство – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2013 г.
СУМА
(в левове)
2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

15 738 442

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

11 580 638

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

I.
1
2
II.

718 521
318 045

1

П О К А З АТ Е Л И

III.

1 Субсидия за стипендии

14 809
782

БРОЙ 6
2

356 145

3 503 796
2 001 592
1 502 204
297 863

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Икономически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.

4 499 128

2 132

П О К А З АТ Е Л И

1
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в левове)

1 Средноприравнен брой учащи

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

ВЕСТНИК

1
2
IV.

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средноприравнен брой учащи
Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
Субсидия за стипендии
Субсидия за студентски столове
и общежития
Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в левове)
9 811 671
7 919 126
10 789
734

225 782

1 467 315
1 151 706
315 609
199 448

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
1
2
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
7 205 436
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
4 820 524
1 Средноприравнен брой учащи
6 946
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
694

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

1
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

2

164 973

1 565 466
752 424
813 042
654 473

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
41 584 678
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
31 036 594
1 Средноприравнен брой учащи
22 474
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
1 381
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
790 378
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
8 924 971
1 Субсидия за стипендии
6 033 230
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
2 891 741
IV. Субсидия за капиталови разходи
832 735
Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“ (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование) за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
1
2
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
10 555 289
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
8 785 416
1 Средноприравнен брой учащи
8 513
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
1 032
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
246 457

ВЕСТНИК
1
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

С Т Р. 3 3
2

1 437 317
1 437 317

86 099

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
19 127 859
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
16 072 212
1 Средноприравнен брой учащи
14 937
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
1 076
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
432 261
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
2 412 892
1 Субсидия за стипендии
2 238 330
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
174 562
IV. Субсидия за капиталови разходи
210 494
Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Югозападен университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
1
2
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

15 729 497

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 469 320

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

10 938
1 140

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

338 105

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

2 719 606

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

1
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

2
1 973 030
746 576
202 466

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
8 353 602
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
6 922 134
1 Средноприравнен брой учащи
6 186
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
1 119
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
187 320
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 153 372
1 Субсидия за стипендии
1 098 328
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
55 044
IV. Субсидия за капиталови разходи
90 776
Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
10 832 231
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
9 207 161
1 Средноприравнен брой учащи
2 609
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
3 529
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
269 044
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 220 577
1 Субсидия за стипендии
378 084
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
842 493
IV. Субсидия за капиталови разходи
135 449

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
за Аграрен университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

8 579 293

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 842 032

1 Средноприравнен брой учащи

2 992

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 621

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

191 173

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

471 369

1 Субсидия за стипендии

471 369

2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови
разходи

74 719

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

2 594 854

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 345 235

1 Средноприравнен брой учащи

867

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 705

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

68 668

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

156 454

1 Субсидия за стипендии

156 454

2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

24 497

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална академия за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 051 431

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 604 312

1 Средноприравнен брой учащи

648

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 019

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

76 405

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

312 800

1 Субсидия за стипендии

162 644

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

150 156

IV. Субсидия за капиталови разходи

57 914

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

4 359 206

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 780 618

1 Средноприравнен брой учащи

983

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

3 846

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

107 726

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

431 297

1 Субсидия за стипендии

361 663

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

69 634

IV. Субсидия за капиталови разходи

39 565

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

4 105 820

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

2 651 058

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 596 255

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 285 252

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

1 Средноприравнен брой учащи

1 637

3 965

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 396

90 703

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

54 539

367 206

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

284 877

907

1 Субсидия за стипендии

219 256

1 Субсидия за стипендии

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

147 950

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

51 656

IV. Субсидия за капиталови разходи

284 877

26 390

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Колеж по телекомуникации и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Иванов Стоянов“ – Варна (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

865 729

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

10 934 851

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

681 318

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

9 939 984

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

1 Средноприравнен брой учащи

1 884

1 221

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 276

28 401

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

228 017

133 708

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

704 664

558

57 087

1 Субсидия за стипендии

326 057

76 621

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

378 607

22 302

IV. Субсидия за капиталови разходи

62 186

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
за Медицински университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Медицински университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

31 636 933

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
15 488 264

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

28 383 060

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
13 820 585

1 Средноприравнен брой учащи

5 028

1 Средноприравнен брой учащи

2 557

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 645

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 405

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии

724 538

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

368 250

2 363 250

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

1 205 767

1 540 061

1 Субсидия за стипендии

548 381

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

823 189

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

657 386

IV. Субсидия за капиталови разходи

166 085

IV. Субсидия за капиталови разходи

93 662

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Медицински университет – Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в левове)

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за Висше
транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

6 238 256

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 593 846

5 633 424

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 955 162

1 Средноприравнен брой учащи

1 278

1 Средноприравнен брой учащи

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 408

2 Среднопретеглен норматив
(лв.)

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)
1 Субсидия за стипендии

183 558

363 601
208 394

2 Субсидия за студентски столове и
общежития

155 207

IV. Субсидия за капиталови разходи

57 673

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Тракийски университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
(в левове)

1 Средноприравнен брой учащи

4 715

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 722

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

403 328

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

880 724

2 Субсидия за студентски столове и
общежития

142 709

IV. Субсидия за капиталови разходи

233 837

1 491

91 596

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

497 591

1 Субсидия за стипендии

298 148

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

199 443

IV. Субсидия за капиталови
разходи

49 497

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за Висше
строително училище „Любен Каравелов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2013 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1 790 208

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 383 592

1 Средноприравнен брой учащи

738 015

1 982

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

14 352 119

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
12 834 230

1 Субсидия за стипендии

СУМА
(в левове)

868

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 594

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

44 860

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

311 247

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

1 Субсидия за стипендии

БРОЙ 6
1

88 795

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

222 452

IV. Субсидия за капиталови разходи

50 509

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗА 2013 ГОДИНА

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

Други приходи

2 900 000

II. РАЗХОДИ

44 890 900

Текущи разходи

41 656 000

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02
и § 05)

25 980 979

Капиталови разходи

3 234 900

СУМА

Придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт

3 234 900

I. ПРИХОДИ

19 000 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Неданъчни приходи

19 000 000

Щатни бройки

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

Държавни такси

155 000

Приходи и доходи от собственост
Други приходи

17 675 000
1 170 000

II. РАЗХОДИ

122 684 287

Текущи разходи

115 184 287

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

58 992 156

1 881

Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

1 881

(СУБСИДИИ,

34 330 900

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

50 880 900

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

50 880 900

Капиталови разходи

7 500 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

50 880 900

7 500 000

III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

-16 550 000

Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)

-2 550 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

977

Средногодишни щатни бройки

977

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

– предоставени трансфери (-)
103 684 287

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

103 684 287

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

103 684 287

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

103 684 287

V. ФИНАНСИРАНЕ

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗА 2013 ГОДИНА

1

– получени трансфери (+)

6 000 000

– предоставени трансфери (-)
САЛДО

-14 000 000
-20 000 000

(+/-)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

-2 550 000

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната
фискална програма (нето)

СУМА
2

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

156 290 000

Неданъчни приходи

156 290 000

Държавни такси

17 186 000

I. ПРИХОДИ

10 560 000

Приходи и доходи от собственост

93 863 000

Неданъчни приходи

10 560 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 205 000

Държавни такси

5 079 500

Други приходи

40 036 000

Приходи и доходи от собственост

1 461 500

II. РАЗХОДИ

83 473 700

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

2

Текущи разходи
в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

34 977 320

Субсидии за нефинансови предпри
ятия

18 626 250

Субсидии за юридически лица с нес
топанска цел

70 000

Капиталови разходи

4 252 366

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
Капиталови трансфери

621 400
3 630 966

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

2 277

Средногодишни щатни бройки

2 277

САЛДО

(+/-)

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

-72 816 300

Депозити и средства по сметки
(нето)

-72 816 300

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

271 448 500

Неданъчни приходи

271 448 500

Държавни такси

262 771 000

Приходи и доходи от собственост

2 547 300

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 380 200

Други приходи

2 750 000

96 928 239

98 128 239

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

98 128 239

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

98 128 239

III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/ СМЕТКИ

-1 200 000

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната
фискална програма (нето)

-1 200 000

– предоставени трансфери (-)
САЛДО

-1 200 000
(+/-)

110 925 039

V. ФИНАНСИРАНЕ

-110 925 039

Депозити и средства по сметки
(нето)

-110 925 039

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗА 2013 ГОДИНА

72 816 300

V. ФИНАНСИРАНЕ

2
(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

С Т Р. 3 9
1

79 221 334

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

ВЕСТНИК

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

174 000 000

Неданъчни приходи

174 000 000

Държавни такси

86 956 300

Приходи и доходи от собственост

88 047 900

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи

600 800
-1 605 000

II. РАЗХОДИ

241 020 300

Текущи разходи

235 263 300

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

138 219 165

II. РАЗХОДИ

257 451 700

Капиталови разходи

5 757 000

Текущи разходи

179 652 644

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

5 757 000

в т.ч.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

42 118 969

Щатни бройки

Капиталови разходи

77 799 056

Средногодишни щатни бройки

77 799 056

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

2 938

Средногодишни щатни бройки

2 938

10 930
(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

10 930
67 020 300

67 020 300

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН
1

2

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

67 020 300

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
СУМА

I. ПРИХОДИ

51 000 000

Неданъчни приходи

51 000 000

Държавни такси

24 426 000

Приходи и доходи от собственост

1 600 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

7 800 000

БРОЙ 6

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)

67 020 300

(+/-)

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ

700 000

Неданъчни приходи

700 000

Приходи и доходи от собственост

-193 000

II. РАЗХОДИ

39 135 920

Текущи разходи

38 235 920

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

234 000

Субсидии за юридически лица с нес
топанска цел

27 215 930

Капиталови разходи

900 000
900 000

Други приходи

17 174 000

II. РАЗХОДИ

60 976 200

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Текущи разходи

53 295 862

Щатни бройки

194

в т.ч.

Средногодишни щатни бройки

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

Капиталови разходи

7 680 338

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

7 680 338

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

2 544

Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

2 544

(СУБСИДИИ,

19 976 200

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

10 876 200

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

10 876 200

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)
– получени трансфери (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

6 928 934

Субсидии за нефинансови предпри
ятия

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

30 369 231

893 000

Други приходи

194

(СУБСИДИИ,

38 435 920

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

38 435 920

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

38 435 920

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

38 435 920

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

10 876 200

1
9 100 000

2

I. ПРИХОДИ

200 000

Неданъчни приходи

200 000

9 100 000

Приходи и доходи от собственост

9 100 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 000 000

СУМА

33 600
166 400

II. РАЗХОДИ

85 443 000

Текущи разходи

84 643 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

-10 000 000

в т.ч.

Депозити и средства по сметки
(нето)

-10 000 000

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

79 626 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

Капиталови разходи

800 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

800 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ЗА 2013 ГОДИНА

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

П О К А З АТ Е Л И

(СУБСИДИИ,

85 243 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

85 243 000

Получени трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

85 243 000

(субсидии/

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

С Т Р. 4 1

85 243 000

(+/-)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ
НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

СУМА

I. ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИ

1 880 000

Текущи разходи

1 880 000

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)
Щатни бройки

77

Средногодишни щатни бройки

77

(СУБСИДИИ,

1 880 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 880 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

1 880 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ

II. РАЗХОДИ

4 047 000

Текущи разходи

3 315 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗА 2013 ГОДИНА

в т.ч.

732 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

732 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

112

Средногодишни щатни бройки

112

(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

4 047 000

4 047 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

4 047 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

САЛДО

(+/-)

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИ

2 700 000

Текущи разходи

2 450 000

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

1 454 000

Капиталови разходи

250 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

250 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
4 047 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

(лева)

П О К А З АТ Е Л И
1 977 000

Капиталови разходи

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

1 880 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

I. ПРИХОДИ

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

1 500 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

V. ФИНАНСИРАНЕ

(лева)

Щатни бройки

87

Средногодишни щатни бройки

87

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 700 000

2 700 000

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
1

2
2 700 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

2 700 000

САЛДО

БРОЙ 6
1

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

ВЕСТНИК

(+/-)

Капиталови разходи

700 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

700 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

V. ФИНАНСИРАНЕ

2

(СУБСИДИИ,

35 004 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

35 004 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

СУМА

35 004 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

35 004 000

II. РАЗХОДИ

6 145 000

Текущи разходи

5 615 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
I. ПРИХОДИ

в т.ч.

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ

Капиталови разходи

530 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

530 000

I. ПРИХОДИ

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

4 000 000

П О К А З АТ Е Л И

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

II. РАЗХОДИ

18 175 000

Щатни бройки

345

Текущи разходи

18 175 000

Средногодишни щатни бройки

345

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

6 145 000

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

6 145 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

18 175 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

6 145 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

18 175 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

6 145 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

18 175 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

(СУБСИДИИ,

САЛДО

18 175 000

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ОМБУДСМАН
ЗА 2013 ГОДИНА

(лева)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

1

2

I. ПРИХОДИ

250 000

I. ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

250 000

II. РАЗХОДИ

2 578 000

250 000

Текущи разходи

2 512 000

Приходи и доходи от собственост
II. РАЗХОДИ

35 254 000

в т.ч.

Текущи разходи

34 554 000

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и § 05)

в т.ч.

Капиталови разходи

66 000

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

30 272 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

66 000

1 144 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

2

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

61

Средногодишни щатни бройки

61

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

2 578 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 578 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 578 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

2 578 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗА 2013 ГОДИНА
П О К А З АТ Е Л И

(лева)

СУМА

I. ПРИХОДИ

1 800 000

Неданъчни приходи

1 000 000

Държавни такси

2 000

Приходи и доходи от собственост

998 000

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

800 000

II. РАЗХОДИ

17 291 300

Текущи разходи

15 941 300

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

12 894 300

Капиталови разходи

1 350 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 350 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

1 130

Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

1 130

(СУБСИДИИ,

15 491 300

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

15 491 300

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

15 491 300

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

15 491 300

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

САЛДО

(+/-)

ВЕСТНИК
БЮДЖЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЗА 2013 ГОДИНА

С Т Р. 4 3

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
I. ПРИХОДИ
6 000 000
Неданъчни приходи
6 000 000
Държавни такси
3 150 000
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 850 000
II. РАЗХОДИ
3 775 200
Текущи разходи
3 765 200
в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)
3 336 500
Капиталови разходи
10 000
Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
10 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
117
Средногодишни щатни бройки
117
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) – НЕТО
III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
2 224 800
V. ФИНАНСИРАНЕ
-2 224 800
Депозити и средства по сметки
(нето)
-2 224 800
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
СУМА
1
2
I. ПРИХОДИ
60 000 000
Неданъчни приходи
60 000 000
Държавни такси
59 800 000
Глоби, санкции и наказателни лихви
200 000
II. РАЗХОДИ
8 951 900
Текущи разходи
7 418 900
в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)
5 149 400
Капиталови разходи
1 533 000
Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
1 533 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
255
Средногодишни щатни бройки
255

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН
1

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

2
(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)
– вноски за ЦБ за текущата година
(-/+)
III.Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)
– предоставени трансфери (-)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

и

-7 000 000
-7 000 000
-7 000 000
-9 100 000
-9 100 000

34 948 100
-34 948 100

средства

по

сметки

-34 948 100

Б Ю Д Ж ЕТ
НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ЗА 2013 ГОДИНА
СУМА

I. ПРИХОДИ

1 400 000

Неданъчни приходи

1 400 000

Държавни такси

1 400 000

II. РАЗХОДИ

1 470 000

Текущи разходи

1 455 000

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

989 700

Капиталови разходи

15 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

15 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

67

Средногодишни щатни бройки

67

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
СУМА

I. ПРИХОДИ

9 620 000

Неданъчни приходи

9 620 000

Държавни такси

9 420 000

Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви

4 810
195 190

II. РАЗХОДИ

3 771 300

Текущи разходи

3 656 300

в т.ч.
Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

2 924 689

Капиталови разходи

115 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

115 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

128

Средногодишни щатни бройки

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

БРОЙ 6

П О К А З АТ Е Л И

-9 100 000

V. ФИНАНСИРАНЕ
Депозити
(нето)

-16 100 000

ВЕСТНИК

70 000

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

128

(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Депозити
(нето)

и

средства

5 848 700
-5 848 700

по

сметки

-5 848 700

Б Ю Д Ж ЕТ
НА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

8 500 000

Неданъчни приходи

8 500 000

Държавни такси

8 500 000

II. РАЗХОДИ

5 766 900

Текущи разходи

5 666 900

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

70 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

70 000

Капиталови разходи

100 000

70 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

100 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

САЛДО

(+/-)

в т.ч.
2 469 642

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

114

Средногодишни щатни бройки

114

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
1

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Депозити
(нето)

и

средства

1

по

сметки

II. РАЗХОДИ

2 733 100

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)
Капиталови разходи

346 021

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

346 021

-2 733 100

Прираст на държавния резерв (нето)

35 381 850

II. РАЗХОДИ

4 960 000

Текущи разходи

4 160 000

в т.ч.
2 172 000

Капиталови разходи

800 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

800 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

119

Средногодишни щатни бройки

119
4 960 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

593

Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

593

(СУБСИДИИ,

43 567 800

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

43 567 800

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

43 567 800

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА АВИООТРЯД 28
ЗА 2013 ГОДИНА
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

4 960 000

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

4 960 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ

2 050 000

Неданъчни приходи

2 050 000

Държавни такси
Приходи и доходи от собственост

40 000
310 000

(лева)

I. ПРИХОДИ

4 960 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

43 567 800

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

6 381 229

-2 733 100

I. ПРИХОДИ

(СУБСИДИИ,

9 889 929

в т.ч.

СУМА

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

1 700 000
45 617 800

Текущи разходи

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
ЗА 2013 ГОДИНА

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

С Т Р. 4 5

2
(СУБСИДИИ,

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

ВЕСТНИК

II. РАЗХОДИ

7 161 200

Текущи разходи

7 161 200

в т.ч.
2 650 000

Щатни бройки

82

Средногодишни щатни бройки

82

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

7 161 200

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

7 161 200

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

7 161 200

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

7 161 200

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

САЛДО

(+/-)

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ
НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ЗА 2013 ГОДИНА
П О К А З АТ Е Л И

(лева)

II. РАЗХОДИ

1 490 000

Текущи разходи

1 427 000

в т.ч.
886 000

Капиталови разходи

63 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

63 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

40

Средногодишни щатни бройки

40

(СУБСИДИИ,

1 490 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 490 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

10

Средногодишни щатни бройки

10

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

1 300 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 300 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 300 000

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

1 300 000

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

САЛДО

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ЗА 2013 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИ

1 235 377

Текущи разходи

1 232 377

в т.ч.
1 490 000

(+/-)

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА 2013 ГОДИНА

Щатни бройки

1 490 000

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

2

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

I. ПРИХОДИ

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

БРОЙ 6
1

СУМА

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

ВЕСТНИК

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

805 651

Капиталови разходи

3 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

3 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
(лева)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИ

1 300 000

Текущи разходи

1 000 000

в т.ч.

Щатни бройки

25

Средногодишни щатни бройки

25

III. ТРАНСФЕРИ
ВНОСКИ) – НЕТО

(СУБСИДИИ,

1 235 377

III.А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 235 377

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 235 377

– получени трансфери (субсидии) от
ЦБ (+)

1 235 377

Разходи за персонал (§ 01, § 02 и
§ 05)

660 000

Капиталови разходи

300 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

300 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

САЛДО

(+/-)

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2
Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ и на Държавната агенция
„Национална сигурност“ за 2013 г. по програми
1. Бюджет на Министерския съвет за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

9 250 000

Държавни такси

300 000

Други неданъчни приходи

250 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи
Общо:

6 200 000
16 000 000

Разходи
Наименования на програмите
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“

(в лева)
Сума
7 587 000

Програма 1 „Министерски съвет и организация на дейността му“

4 361 308

Програма 2 „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“

3 225 692

Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз

830 000

Програма 3 „Координация при управление на средствата от ЕС“
Политика „Осъществяване на държавните функции на територията на областите
в България“
Програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Политика в областта на правото на вероизповедание

830 000
16 474 000
16 474 000
3 115 000

Програма 5 „Вероизповедания“
Политика в областта на архивното дело

3 115 000
7 000 000

Програма 6 „Национален архивен фонд“
Други програми (общо), в т.ч.:

7 000 000
26 159 000

Програма 7 „Избори“

130 000

Програма 8 „Борба с трафика на хора“

436 000

Програма 9 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“
Програма 10 „Болница „Лозенец“

1 033 000
12 180 000

Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и не
пълнолетните“

159 000

Програма 12 „Българите зад граница“

758 000

Програма 13 „Обекти с представителни и социални дейности“

6 463 000

Програма 14 „Превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност“

5 000 000

Програма „Администрация“

11 435 000

Общо:

72 600 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Министерски съвет и организация на дейността му“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
4 361 308

от тях за:
Персонал

3 526 808

Издръжка

834 500

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
4 361 308

Програма 2 „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 225 692

от тях за:
Персонал

2 030 279

Издръжка

195 413

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:
Издръжка – разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република
България

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 225 692

Програма 3 „Координация при управление на средствата от ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
830 000

от тях за:
Персонал

716 164

Издръжка

113 836

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
830 000

Програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
16 474 000

от тях за:
Персонал

14 239 397

Издръжка

2 234 603

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 474 000

Програма 5 „Вероизповедания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
115 000

от тях за:
Персонал

88 153

Издръжка

26 847

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 4 9
3 000 000

от тях за:
Субсидии на оранизации с нестопанска цел – субсидия за вероизповеданията,
регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията

3 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 115 000

Програма 6 „Национален архивен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 000 000

от тях за:
Персонал

5 807 804

Издръжка

582 196

Капиталови разходи

610 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
7 000 000

Програма 7 „Избори“

(лева)
Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

130 000

от тях за:
Издръжка – разходи за издръжка на ЦИК и ОИК
ІІІ. Общо разходи (I+II)

130 000
130 000

Програма 8 „Борба с трафика на хора“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
436 000

от тях за:
Персонал

164 400

Издръжка

263 600

Капиталови разходи

8 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

436 000

Програма 9 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
1 033 000

от тях за:
Персонал

536 963

Издръжка

426 037

С Т Р.
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Капиталови разходи

БРОЙ 6
70 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 033 000

Програма 10 „Болница „Лозенец“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
12 180 000

от тях за:
Персонал

8 378 653

Издръжка

1 566 777

Капиталови разходи

2 234 570

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
12 180 000

Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

159 000

от тях за:
Персонал

137 781

Издръжка

21 219

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
159 000

Програма 12 „Българите зад граница“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
758 000

от тях за:
Персонал

360 177

Издръжка

387 823

Капиталови разходи

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

758 000

Програма 13 „Обекти с представителни и социални дейности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
6 463 000

от тях за:
Персонал

3 571 377

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Издръжка
Капиталови разходи

С Т Р. 5 1
2 556 623
335 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
6 463 000

Програма 14 „Превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
5 000 000
1 892 000
2 408 000
700 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
5 000 000

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
11 435 000
3 412 444
4 765 126
3 257 430

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
11 435 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерския съвет – общо
Разходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

68 470 000

от тях за:
Персонал

44 862 400

Издръжка

16 382 600

Капиталови разходи

7 225 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 130 000
72 600 000

2. Бюджет на Министерството на финансите за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси

Сума
915 000
14 885 000

С Т Р.
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Глоби, санкции и наказателни лихви

БРОЙ 6
5 250 000

Други неданъчни приходи

6 950 000

Общо:

28 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“
Програма 1 „Бюджет и финансово управление“
Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“
Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“
Програма 3 „Администриране на държавните приходи“
Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма“

Сума
18 488 700
10 028 200
8 460 500
214 583 222
214 583 222
22 012 752

Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“
Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Политика „Управление на дълга“
Програма 7 „Управление на ликвидността“
Други програми (общо), в т.ч.:
Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“
Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“
Програма „Администрация“

328 600
19 882 855
1 801 297
1 168 200
1 168 200
12 878 404
1 500 500
11 377 904
11 559 722

Общо:

280 691 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Бюджет и финансово управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
9 980 600

от тях за:
Персонал

8 779 100

Издръжка

1 201 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

от тях за:
Информационно издание на министерството
ІІІ. Общо разходи (I+II)

47 600
10 028 200

Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
8 460 500

от тях за:
Персонал

7 346 780

Издръжка

973 720

Капиталови разходи

140 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
8 460 500

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 3 „Администриране на държавните приходи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 5 3
(лева)
Сума
205 383 222

от тях за:
Персонал

190 226 500

Издръжка

13 656 722

Капиталови разходи

1 500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 200 000

от тях за:
Концесионна дейност

9 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

214 583 222

Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

328 600

от тях за:
Персонал

232 800

Издръжка

95 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
328 600

Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
19 882 855

от тях за:
Персонал

17 045 323

Издръжка

1 604 432

Капиталови разходи

1 233 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 882 855

Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
1 801 297

от тях за:
Персонал

1 627 271

Издръжка

159 026

Капиталови разходи

15 000

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 801 297

Програма 7 „Управление на ликвидността“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 168 200

от тях за:
Персонал

962 100

Издръжка

206 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 168 200

Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 500 500

от тях за:
Персонал

1 306 500

Издръжка

194 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 500 500

Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
247 904

от тях за:
Персонал

182 979

Издръжка

59 925

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

от тях за:
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни вло
говe

11 130 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 377 904

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
11 454 722

от тях за:
Персонал

6 262 047

Издръжка

3 813 475

Капиталови разходи

1 379 200

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

105 000

от тях за:
Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 559 722

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на финансите – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
260 208 400
233 971 400
21 964 700
4 272 300
20 482 600
280 691 000

3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

Държавни такси

52 554 800

Общо:

60 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Външна политика (общо), в т.ч.:

Сума
106 000 500

Програма 1 „Управление, координация и осигуряване на дипломатическата
служба“

16 011 121

Програма 2 „Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа
на гражданите в чужбина“

74 864 768

Програма 3 „Публична дипломация“
Програма 4 „Външна политика и многостранна дипломация“

727 926
12 592 685

Програма 5 „Национален визов център, инструмент „Шенген“ и управление на
кризи“
Общо:

1 804 000
106 000 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Управление, координация и осигуряване на дипломатическата
служба“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

16 011 121

от тях за:
Персонал

9 591 606

Издръжка

5 671 650

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

747 865
0
16 011 121
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Програма 2 „Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на
гражданите в чужбина“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

74 864 768

от тях за:
Персонал

11 714 117

Издръжка

61 770 651

Капиталови разходи

1 380 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
74 864 768

Програма 3 „Публична дипломация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
727 926

от тях за:
Персонал

406 708

Издръжка

291 218

Капиталови разходи

30 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
727 926

Програма 4 „Външна политика и многостранна дипломация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 528 000

от тях за:
Издръжка

2 528 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 064 685

от тях за:
Разходи за членски внос към международни организации
ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 064 685
12 592 685

Програма 5 „Национален визов център, инструмент „Шенген“ и управление на
кризи“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 804 000

от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 804 000
0
1 804 000
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на външните работи – общо
Разходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

95 935 815

от тях за:
Персонал

21 712 431

Издръжка

72 065 519

Капиталови разходи

2 157 865

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 064 685
106 000 500

4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
27 684 550

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 314 450

Други приходи

33 001 000

Общо:

62 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика „Отбранителни способности“
Програма 1 „Подготовка и използване на въоръжените сили“

Сума
1 006 857 000
771 670 000

Програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв“

29 426 000

Програма 3 „Сигурност“

26 450 000

Програма 5 „Медицинско осигуряване“

75 256 000

Програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“

23 251 000

Програма 7 „Изследвания и технологии“

7 764 000

Програма 8 „Военно образование“

1 937 000

Програма 9 „Административно управление и осигуряване“
Политика „Съюзна и международна сигурност“

71 103 000
73 608 000

Програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“

32 407 000

Програма 10 „Военна информация“

41 201 000

Общо:

1 080 465 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Подготовка и използване на въоръжените сили“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
771 128 000

от тях за:
Персонал

609 806 990

Издръжка

119 916 856

Капиталови разходи

41 404 154
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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542 000

от тях за:
Стипендии

177 000

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

365 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

771 670 000

Програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
28 710 000

от тях за:
Персонал

13 140 060

Издръжка

14 434 940

Капиталови разходи

1 135 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

716 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

700 000
16 000
29 426 000

Програма 3 „Сигурност“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
26 430 000

от тях за:
Персонал

23 692 456

Издръжка

2 457 544

Капиталови разходи

280 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 000
26 450 000

Програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
16 810 000

от тях за:
Персонал

956 076

Издръжка

15 853 924

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 597 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 597 000
32 407 000

БРОЙ 6
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Програма 5 „Медицинско осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 5 9
(лева)
Сума
74 186 900

от тях за:
Персонал

55 677 703

Издръжка

16 519 197

Капиталови разходи

1 990 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 069 100

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия

1 065 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 100
75 256 000

Програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
23 250 500

от тях за:
Персонал

12 885 804

Издръжка

8 219 696

Капиталови разходи

2 145 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

500
23 251 000

Програма 7 „Изследвания и технологии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 761 000

от тях за:
Персонал

5 614 947

Издръжка

2 096 053

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 764 000

Програма 8 „Военно образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

3 000

(лева)
Сума
1 937 000
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от тях за:
Издръжка

1 937 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 937 000

Програма 9 „Административно управление и осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
70 973 000

от тях за:
Персонал

39 179 658

Издръжка

24 530 496

Капиталови разходи

7 262 846

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

130 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 000
100 000
71 103 000

Програма 10 „Военна информация“

(лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
41 201 000

от тях за:
Персонал

33 532 306

Издръжка

6 935 694

Капиталови разходи

733 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
41 201 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на отбраната – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 062 387 400

от тях за:
Персонал

794 486 000

Издръжка

212 901 400

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

55 000 000
18 077 600
1 080 465 000
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5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

79 600 000

Държавни такси

32 500 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 700 000

Други приходи

-11 800 000

Общо:

111 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Сума

Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“

829 355 800

Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“

705 544 000

Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния
режим“

123 811 800

Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване“

161 488 300

Програма 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бед
ствия, аварии и катастрофи“

161 488 300

Политика „Общоосигуряващи дейности“

132 657 700

Програма 4 „Обучение, квалификация и специализация“
Програма 5 „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и
административно обслужване“
Други програми (общо), в т.ч.:

14 443 800
118 213 900
7 818 200

Програма 6 „Специална куриерска служба“

4 618 200

Програма 7 „Убежище и бежанци“
Общо:

3 200 000
1 131 320 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и
превенция“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

705 543 800

от тях за:
Персонал

654 385 160

Издръжка

38 223 140

Капиталови разходи

12 935 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

200
705 544 000
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Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния
режим“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
123 811 800
113 481 700
9 587 500
742 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
123 811 800

Програма 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия,
аварии и катастрофи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

(лева)
Сума
161 424 000
149 971 000
5 953 700
5 499 300
64 300
64 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

161 488 300

Програма 4 „Обучение, квалификация и специализация“

(лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
12 500 900

от тях за:
Персонал

9 869 600

Издръжка

2 300 400

Капиталови разходи

330 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 942 900

от тях за:
Стипендии

1 940 400

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500
14 443 800

Програма 5 „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и
административно обслужване“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

117 818 650

от тях за:
Персонал

66 446 700

БРОЙ 6
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Издръжка

40 880 250

Капиталови разходи

10 491 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

395 250

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

395 250
118 213 900

Програма 6 „Специална куриерска служба“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
4 618 200

от тях за:
Персонал

4 032 200

Издръжка

526 000

Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
4 618 200

Програма 7 „Убежище и бежанци“

(лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
3 187 250

от тях за:
Персонал

1 510 640

Издръжка

1 420 610

Капиталови разходи

256 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 750

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 750
3 200 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 128 904 600

от тях за:
Персонал

999 697 000

Издръжка

98 891 600

Капиталови разходи

30 316 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 415 400
1 131 320 000
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6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

168 200

Държавни такси

73 595 800

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

Други неданъчни приходи

200 000

Общо:

74 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на правосъдието
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
Програма 2 „Регистри“

Сума
82 129 805
8 694 480
19 118 190

Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно
производство“
Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“
Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Политика „Изпълнение на наказанията“

30 371 805
9 467 930
14 477 400
103 624 395

Програма 6 „Затвори – изолация на правонарушителите“

71 525 022

Програма 7 „Следствени арести и пробация“

32 099 373

Програма „Администрация“

4 207 800

Общо:

189 962 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
5 709 480

от тях за:
Персонал

3 123 176

Издръжка

2 580 004

Капиталови разходи

6 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 985 000

от тях за:
Издръжка

2 800 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 694 480

Програма 2 „Регистри“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

185 000

Сума
19 118 190

от тях за:
Персонал

10 068 379

Издръжка

5 644 811

Капиталови разходи

3 405 000

БРОЙ 6
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С Т Р. 6 5

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
19 118 190

Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно
производство“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

29 721 595

от тях за:
Персонал

19 514 407

Издръжка

7 683 918

Капиталови разходи

2 523 270

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

650 210

от тях за:
Издръжка

460 000

Капиталови разходи

190 210

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 371 805

Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
492 930

от тях за:
Персонал

387 553

Издръжка

100 377

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 975 000

от тях за:
Издръжка

8 975 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 467 930

Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

(лева)
Сума
0
14 477 400

от тях за:
Издръжка

3 077 400

Капиталови разходи

11 400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 477 400

С Т Р.
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Програма 6 „Затвори – изолация на правонарушителите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
49 963 062
43 624 400
5 040 242
1 298 420

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Други възнаграждения и плащания за персонала
Издръжка

21 561 960

ІІІ. Общо разходи (I+II)

71 525 022

868 410
20 693 550

Програма 7 „Следствени арести и пробация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
30 342 243

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 757 130

28 164 635
1 825 508
352 100

от тях за:
Издръжка

1 757 130

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 099 373

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
4 207 800

от тях за:
Персонал

2 474 040

Издръжка

1 540 060

Капиталови разходи

193 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
4 207 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
139 555 300

от тях за:
Персонал

107 356 590

Издръжка

24 414 920

Капиталови разходи

7 783 790

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 6 7
50 406 700
189 962 000

7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
318 000

Държавни такси

18 874 450

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 500 000

Други неданъчни приходи

307 550

Общо:

28 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на заетостта

Сума
96 601 178

Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната
сила на безработните и заети лица“

96 601 178

Политика в областта на трудовите отношения

11 546 131

Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови кон
фликти“
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

11 214 037
332 094
157 152 072

Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференци
ран подход“

74 563 462

Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населе
нието с ниски доходи“

81 617 982

Програма 6 „Социално включване на други рискови групи от населението“
Програма 7 „Равни възможности“
Политика в областта на хората с увреждания
Програма 8 „Интеграция на хора с увреждания“
Политика в областта на социалното включване
Програма 9 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейна среда“
Програма 10 „Подпомагане на семейства с деца“
Програма 11 „Интегрирани услуги за социално включване“
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

724 630
245 998
168 689 467
168 689 467
523 955 644
17 167 204
506 719 381
69 059
708 263

Програма 12 „Доходи от труд и жизнено равнище на населението“

244 964

Програма 13 „Инструменти за социална сигурност“

104 240

Програма 14 „Демографско развитие на населението“

359 059

Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията
Програма 15 „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Програма „Администрация“
Общо:

714 664
714 664
8 115 165
967 482 584

С Т Р.
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БРОЙ 6

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната
сила на безработните и заети лица“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

23 601 178

от тях за:
Персонал

21 559 651

Издръжка

1 989 527

Капиталови разходи

52 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 000 000

от тях за:
Разходи за квалификация и програми за безработни
ІІІ. Общо разходи (I+II)

73 000 000
96 601 178

Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 214 037

от тях за:
Персонал

6 649 200

Издръжка

554 837

Капиталови разходи

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:
Проекти и програми за подобряване на условията на труд

3 000 000

Диагностика на професионалните болести

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 214 037

Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

332 094

от тях за:
Персонал

214 326

Издръжка

116 768

Капиталови разходи

1 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
332 094

Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран
подход“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 784 262

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

от тях за:
Персонал

8 962 169

Издръжка

497 093

Капиталови разходи

325 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 779 200

от тях за:
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)
Еднократни помощи по ЗСП
Целеви помощи за наеми по ЗСП

52 489 450
1 900 000
100 000

Помощи за диагностика и лечение – ПМС № 17 от 2007 г.

2 500 000

Други помощи – проект обществени трапезарии

2 450 000

Други помощи за физически лица по ЗСП
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт
на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и
Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

339 750
5 000 000

74 563 462

Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението
с ниски доходи“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 500 982

от тях за:
Персонал

8 069 287

Издръжка

431 695

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 117 000

от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № 5 на министъра на труда и социал
ната политика

73 117 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

81 617 982

Програма 6 „Социално включване на други рискови групи от населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
46 560

от тях за:
Персонал

40 231

Издръжка

6 329

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

678 070

от тях за:
Проекти за предоставяне на социални услуги

408 070

Изграждане на нова, реконструиране, обзавеждане и модернизация на матери
алната база

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

724 630

С Т Р.
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Програма 7 „Равни възможности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
85 998

от тях за:
Персонал

85 998

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

160 000

от тях за:
Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация
ІІІ. Общо разходи (I+II)

160 000
245 998

Програма 8 „Интеграция на хора с увреждания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 768 667

от тях за:
Персонал

7 370 696

Издръжка

391 971

Капиталови разходи

6 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

160 920 800

от тях за:
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ)

123 870 000

Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по
ЗИХУ

32 000 000

Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

400 000

Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

200 000

Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица

830 800

Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психически
разстройства
Субсидия за заетост в специализирана работна среда
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в
обичайна работна среда

200 000
1 720 000
150 000

Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност

450 000

Субсидия за осигуряване на достъпна среда

400 000

Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази
и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работо
дателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО

700 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

168 689 467

Програма 9 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

7 037 204

от тях за:
Персонал

6 667 441

БРОЙ 6
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363 763

Капиталови разходи

6 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 130 000

от тях за:
Национална телефонна линия за деца – 116111
Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)

170 000
60 000

Помощи по Закона за закрила на детето (ЗЗД)

8 900 000

Приемни родители по ЗЗД

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 167 204

Програма 10 „Подпомагане на семейства с деца“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
19 319 359

от тях за:
Персонал

18 018 289

Издръжка

1 301 070

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

487 400 022

от тях за:
Еднократни помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца
(ЗСПД)
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г.
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г.
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. от майка – студентка,
учаща в редовна форма на обучение
Месечни помощи за деца

30 010 000
31 200 000
6 000 000
5 760 000
350 358 000

Еднократни помощи при бременност

3 150 000

Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до за
вършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

52 852 000

Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в
страната на многодетни майки

1 320 022

Целеви помощи за ученици
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 750 000
506 719 381

Програма 11 „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
69 059

от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 059
0
69 059
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Програма 12 „Доходи от труд и жизнено равнище на населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
244 964

от тях за:
Персонал

244 964

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
244 964

Програма 13 „Инструменти за социална сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
104 240

от тях за:
Персонал

104 240

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
104 240

Програма 14 „Демографско развитие на населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

(лева)
Сума
69 059
69 059

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Съфинансиране по изпълнение на проект „Иновативен подход за насърчаване
на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора“ по програма „Про
грес“ на Европейския съюз
Съфинансиране по изпълнение на европейски програми и проекти

290 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

359 059

Програма 15 „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

190 000

100 000

(лева)
Сума
714 664

от тях за:
Персонал

114 664

Издръжка

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

714 664

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

0

Сума
8 115 165

БРОЙ 6
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от тях за:
Персонал

5 709 295

Издръжка

1 685 870

Капиталови разходи

720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
8 115 165

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на
ка – общо

Министерството на труда и социалната политиРазходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

93 007 492

Персонал

83 948 569

Издръжка

7 938 923

Капиталови разходи

1 120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

874 475 092

ІІІ. Общо разходи (I+II)

967 482 584

8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

10 350 000

Държавни такси

32 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 500 000

Други приходи

150 000

Общо:

45 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото
здраве

Сума
58 633 195

Програма 1 „Здравен контрол“

19 687 373

Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“

11 266 991

Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“

24 566 632

Програма 4 „Намаляване търсенето на наркотици“
Политика в областта на диагностиката и лечението
Програма 5 „Извънболнична помощ“
Програма 6 „Болнична помощ“
Програма 7 „Спешна медицинска помощ“
Програма 8 „Трансплантации на органи, тъкани и клетки“

3 112 199
275 874 881
6 508 659
129 561 166
84 550 220
4 539 754

Програма 9 „Осигуряване на кръв и кръвни съставки“

12 867 082

Програма 10 „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“

30 494 000

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Програма 11 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособ
ност“
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
Програма 12 „Достъпни и качествени лекарства и медицински изделия“
Програма „Администрация“

7 354 000
16 026 647
16 026 647
17 650 277

Общо:

368 185 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Здравен контрол“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
19 457 943

от тях за:
Персонал

18 522 302

Издръжка

935 641

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

229 430

от тях за:
Издръжка

200 000

Стипендии

29 430

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 687 373

Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 445 341

от тях за:
Персонал

7 130 736

Издръжка

314 605

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 821 650

от тях за:
Издръжка

3 796 180

Стипендии

25 470

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 266 991

Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
5 804 265

от тях за:
Персонал

5 329 731

Издръжка

474 534

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 762 367

от тях за:
Издръжка
Стипендии

17 714 747
42 300

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Субсидиии за осъществяване на болнична помощ

С Т Р. 7 5
1 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 320
24 566 632

Програма 4 „Намаляване търсенето на наркотици“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 012 199

от тях за:
Персонал

1 383 107

Издръжка

629 092

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 100 000

от тях за:
Издръжка

500 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

600 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 112 199

Програма 5 „Извънболнична помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 144 659

от тях за:
Персонал

1 429 101

Издръжка

715 558

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 364 000

от тях за:
Издръжка

4 364 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 508 659

Програма 6 „Болнична помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
68 295 344

от тях за:
Персонал

16 771 177

Издръжка

42 649 167

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 875 000
61 265 822

от тях за:
Издръжка

11 559 962

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

49 400 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

305 860
129 561 166

С Т Р.
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Програма 7 „Спешна медицинска помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
84 150 220

от тях за:
Персонал

74 368 165

Издръжка

9 782 055

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

от тях за:
Издръжка

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

84 550 220

Програма 8 „Трансплантации на органи, тъкани и клетки“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
539 754

от тях за:
Персонал

327 089

Издръжка

212 665

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ

4 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 539 754

Програма 9 „Осигуряване на кръв и кръвни съставки“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
9 017 082

от тях за:
Персонал

5 432 188

Издръжка

3 584 894

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 850 000

от тях за:
Издръжка

3 850 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 867 082

Програма 10 „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
30 494 000

от тях за:
Персонал

20 377 724

Издръжка

10 116 276

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
30 494 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Програма 11 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 354 000

от тях за:
Персонал

1 776 999

Издръжка

577 001

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000 000

от тях за:
Субсидиии за осъществяване на болнична помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000 000
7 354 000

Програма 12 „Достъпни и качествени лекарства и медицински изделия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
4 400 000

от тях за:
Персонал

2 306 246

Издръжка

2 093 754

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 626 647

от тях за:
Издръжка

11 626 647

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 026 647

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
7 614 277

от тях за:
Персонал

4 969 799

Издръжка

1 519 478

Капиталови разходи

1 125 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 036 000

от тях за:
Издръжка

10 000 000

Субсидии за нефинансови предприятия
ІІІ. Общо разходи (I+II)

36 000
17 650 277

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
243 729 084

С Т Р.
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от тях за:
Персонал

160 124 364

Издръжка

73 604 720

Капиталови разходи

10 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

124 455 916

ІІІ. Общо разходи (I+II)

368 185 000

9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
13 260 000

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

17 000 000

Общо:

30 260 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
Програма 1 „Осигуряване на качеството в предучилищното и училищното об
разование“
Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образова
ние“
Програма 3 „Училищно образование“
Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“
Програма 5 „Образование на българите в чужбина“
Политика за равен достъп до качествено висше образование
Програма 6 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето
образование“
Програма 7 „Международен образователен обмен“
Програма 8 „Студентско подпомагане“
Политика за учене през целия живот
Програма 9 „Продължаващо обучение“
Програма 10 „Европейска образователна програма „Учене през целия живот“
Политика за развитие на научния потенциал – база за устойчиво развитие

Сума
339 114 800
28 181 085
64 378 572
233 543 458
5 822 811
7 188 874
15 121 000
3 175 695
2 945 505
8 999 800
15 894 745
1 225 262
14 669 483
51 179 300

Програма 11 „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграж
дане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на
икономика, базирана на знанието“

1 328 223

Програма 12 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмноконкурсно финансиране“

31 399 093

Програма 13 „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегри
ране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна
мрежа“

18 451 984

Политика за младите хора

6 202 000

Програма 14 „Младите в действие“
Програма „Администрация“
Общо:

6 202 000
5 619 800
433 131 645

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Осигуряване на качеството в предучилищното и училищното образование“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

17 378 585

от тях за:
Персонал

12 786 076

Издръжка

4 592 509

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 802 500

от тях за:
Издръжка

10 802 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 181 085

Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

25 383 201

от тях за:
Персонал

19 122 976

Издръжка

6 260 225

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 995 371

от тях за:
Издръжка

30 731 013

Стипендии

8 264 358

ІІІ. Общо разходи (I+II)

64 378 572

Програма 3 „Училищно образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
216 543 458

от тях за:
Персонал

171 405 802

Издръжка

42 080 656

Капиталови разходи

3 057 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 000 000

от тях за:
Издръжка

17 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

233 543 458

Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“

(лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
5 822 811

С Т Р.
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Персонал

1 936 156

Издръжка

3 886 655

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
5 822 811

Програма 5 „Образование на българите в чужбина“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 688 874

от тях за:
Персонал

775 452

Издръжка

1 913 422

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

от тях за:
Издръжка

4 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 188 874

Програма 6 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето
образование“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 175 695

от тях за:
Персонал

1 923 695

Издръжка

1 252 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
3 175 695

Програма 7 „Международен образователен обмен“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 060 802

от тях за:
Персонал

185 814

Издръжка

1 874 988

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

884 703

от тях за:
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

859 203
25 500
2 945 505

БРОЙ 6
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Програма 8 „Студентско подпомагане“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
497 946

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Субсидии за нефинансови предприятия

8 501 854

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 999 800

317 948
179 998

2 017 454
6 484 400

Програма 9 „Продължаващо обучение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
1 225 262

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 10 „Европейска образователна програма „Учене през целия живот“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

868 262
357 000

1 225 262
(лева)
Сума
1 978 483
1 175 560
802 923

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка

12 691 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 669 483

Програма 11 „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане
на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на
икономика, базирана на знанието“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 691 000

(лева)
Сума
1 328 223
223 202
1 105 021
0
1 328 223

С Т Р.
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Програма 12 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

31 378 593

от тях за:
Персонал

807 745

Издръжка

30 570 848

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 500

от тях за:
Издръжка

20 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 399 093

Програма 13 „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 338 834

от тях за:
Персонал

497 016

Издръжка

11 841 818

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 113 150

от тях за:
Издръжка

220 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 893 150
18 451 984

Програма 14 „Младите в действие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 097 000

от тях за:
Персонал

837 318

Издръжка

1 259 682

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 105 000

от тях за:
Издръжка

3 305 000

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 202 000

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

800 000

Сума
5 619 800
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от тях за:
Персонал

3 688 883

Издръжка

1 930 917

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
5 619 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на образованието, младежта и науката – общо
Разходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

329 517 567

от тях за:
Персонал

216 551 905

Издръжка

109 908 662

Капиталови разходи

3 057 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

103 614 078

ІІІ. Общо разходи (I+II)

433 131 645

10. Бюджет на Министерството на културата за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
17 675 000

Държавни такси

155 000

Други приходи

1 170 000

Общо:

19 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги
Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“
Програма 2 „Опазване и представяне на движимото културно наследство и ви
зуалните изкуства“
Програма 3 „Национален фонд „Култура“

Сума
87 980 987
3 609 346
9 783 453
453 321

Програма 4 „Филмово изкуство“

13 374 465

Програма 5 „Театрално изкуство“

29 292 907

Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“

27 778 292

Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

98 496

Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“

3 590 707

Политика в областта на популяризиране на културата

3 815 900

Програма 9 „Популяризиране на културните продукти и ценности“

3 815 900

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура
Програма 10 „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Програма „Администрация“

БРОЙ 6
23 050 800
23 050 800
7 836 600

Общо:

122 684 287
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 105 675

от тях за:
Персонал

1 007 333

Издръжка

1 303 342

Капиталови разходи

795 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

503 671

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

3 671
500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 609 346

Програма 2 „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 319 347

от тях за:
Персонал

4 301 565

Издръжка

4 212 782

Капиталови разходи

805 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 106

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за творчески проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 106
460 000
9 783 453

Програма 3 „Национален фонд „Култура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
100 778

от тях за:
Персонал

73 450

Издръжка

27 328

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

352 543

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 543

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Субсидии за творчески проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 8 5
350 000
453 321

Програма 4 „Филмово изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
414 903

от тях за:
Персонал

294 571

Издръжка

120 332

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 959 562

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за творчески проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

259 562
12 700 000
13 374 465

Програма 5 „Театрално изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
28 765 951

от тях за:
Персонал

12 917 526

Издръжка

14 098 425

Капиталови разходи

1 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

526 956

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за творчески проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 956
525 000
29 292 907

Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
27 247 425

от тях за:
Персонал

18 101 064

Издръжка

7 396 361

Капиталови разходи

1 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

530 867

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за творчески проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 867
525 000
27 778 292

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
50 000

от тях за:
Издръжка

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

48 496

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

48 496
98 496

Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 711 010

от тях за:
Персонал

2 271 271

Издръжка

439 739

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

879 697

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

14 697

Субсидии за творчески проекти

460 000

Фестивали, изложби и други културни събития

140 000

Юбилейни годишнини на лица и културни институции
Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското
творчество и нематериалното културно наследство и Национална програма „Живи
човешки съкровища“
Награди за цялостен принос, по случай 24 май и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)

85 000

80 000
100 000
3 590 707

Програма 9 „Популяризиране на културните продукти и ценности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 751 451

от тях за:
Персонал

481 518

Издръжка

3 169 933

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000
64 449

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

64 449
3 815 900

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 10 „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 8 7
(лева)
Сума
22 685 100

от тях за:
Персонал

16 545 325

Издръжка

5 839 775

Капиталови разходи

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

365 700

от тях за:
Стипендии

365 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 050 800

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

7 836 600

от тях за:
Персонал

2 998 533

Издръжка

3 338 067

Капиталови разходи

1 500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 836 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на културата – общо
Разходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

105 988 240

от тях за:
Персонал

58 992 156

Издръжка

39 996 084

Капиталови разходи

7 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 684 287

11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

1 276 000

Държавни такси

5 218 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

730 138

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приходи от концесии
Общо:

БРОЙ 6
3 335 862
10 560 000

Разходи
(в лева)
Сума
6 330 500
6 330 500

Наименования на програмите
Политика в областта на управление на водите
Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Политика в областта на управлението на отпадъците, опазване на земните недра
и почвите
2 374
Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на
земните недра и почвите“
2 374
Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух
1 387
Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“
1 387
Политика в областта на опазване на бииологичното разнообразие
6 044
Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, место
обитания, видове и генетичните им ресурси“
6 044
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда
и информационна обезпеченост
9 452
Програма 5 „Национална система за мониторинг на околната среда и информа
ционна обезпеченост“
9 452
Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура
1 300
Програма 6 „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за контрол“
1 300
Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите
2 914
Програма 7 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
2 914
Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата
703
Програма 8 „Управление на дейностите по изменение на климата“
703
Програма „Администрация“
14 383
Общо:
44 890
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

000
000
800
800
200
200
400
400
100
100
500
500
800
800
600
900

(лева)
Сума
6 330 500
4 104 918
2 075 582
150 000
0
6 330 500

(лева)
Сума
2 374 000

Персонал

1 883 107

Издръжка

490 893

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
2 374 000

Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 387 800

от тях за:
Персонал

1 038 551

Издръжка

349 249

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 387 800

Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 044 200

от тях за:
Персонал

4 121 595

Издръжка

1 919 605

Капиталови разходи

3 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
6 044 200

Програма 5 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 452 400

от тях за:
Персонал

4 395 403

Издръжка

4 406 997

Капиталови разходи

650 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
9 452 400

Програма 6 „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за контрол“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

1 300 100

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Персонал

1 011 929

Издръжка

288 171

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 300 100

Програма 7 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 914 500

от тях за:
Персонал

2 146 341

Издръжка

552 159

Капиталови разходи

216 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
2 914 500

Програма 8 „Управление на дейностите по изменение на климата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
703 800

от тях за:
Персонал

410 343

Издръжка

293 457

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
703 800

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
14 383 600

от тях за:
Персонал

6 868 792

Издръжка

5 298 908

Капиталови разходи

2 215 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
14 383 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

(лева)
Сума
44 890 900

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Персонал

25 980 979

Издръжка

15 675 021

Капиталови разходи

3 234 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
44 890 900

12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

93 863 000

Държавни такси

17 186 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 205 000

Други приходи

40 036 000

Общо:

156 290 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“
Програма 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоста
вяне на административни услуги, анализи и прогнози“
Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

Сума
31 576 017
1 523 623
508 452

Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“

1 245 070

Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“

2 870 465

Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на иконо
миката“
Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“

11 748 165
643 002

Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“

2 457 352

Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“

3 450 219

Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собстве
ност“
Програма 10 „Защита на потребителите“

3 401 163
3 728 506

Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо
сътрудничество“

17 980 039

Програма 11 „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската
политика на ЕС“

13 529 132

Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

1 289 827

Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“

3 161 080
24 283 983

Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфра
структура и пазари“

487 020

Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“

20 937 305

Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната
среда“

1 056 212

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от
ВЕИ, АЕИ и биогорива“

548 021

Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
природните ресурси“

1 255 425

Програма „Администрация“

9 633 661

Общо:

83 473 700
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 523 623

от тях за:
Персонал

1 221 043

Издръжка

302 580

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 523 623

Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
508 452

от тях за:
Персонал

317 654

Издръжка

190 798

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
508 452

Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 245 070

от тях за:
Персонал

1 055 070

Издръжка

190 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 245 070

Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
2 870 465

от тях за:
Персонал

2 124 552

Издръжка

713 913

БРОЙ 6
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Капиталови разходи

С Т Р. 9 3
32 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
2 870 465

Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 748 165

от тях за:
Персонал

9 025 157

Издръжка

2 663 008

Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
11 748 165

Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
643 002

от тях за:
Персонал

443 002

Издръжка

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
643 002

Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 457 352

от тях за:
Персонал

2 447 352

Издръжка

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 457 352

Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
950 219

от тях за:
Персонал

568 559

Издръжка

381 660
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 6
2 500 000

от тях за:
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестиците (ЗНИ)
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500 000
3 450 219

Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 401 163

от тях за:
Персонал

3 203 956

Издръжка

197 207

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
3 401 163

Програма 10 „Защита на потребителите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 658 506

от тях за:
Персонал

2 739 916

Издръжка

848 590

Капиталови разходи

70 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:
Субсидии за сдруженията на потребителите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 000
3 728 506

Програма 11 „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската
политика на ЕС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 529 132

от тях за:
Персонал

2 920 132

Издръжка

10 489 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

120 000
0
13 529 132
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Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 9 5
(лева)
Сума
1 289 827

от тях за:
Персонал

338 970

Издръжка

950 857

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 289 827

Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 161 080

от тях за:
Персонал

156 433

Издръжка

3 004 647

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
3 161 080

Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

487 020

от тях за:
Персонал

380 990

Издръжка

106 030

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
487 020

Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 180 089

от тях за:
Персонал

1 003 524

Издръжка

176 565

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 757 216

от тях за:
Субсидии за сдруженията на потребителите
Капиталов транфер
ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 126 250
3 630 966
20 937 305
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Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната
среда“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 056 212

от тях за:
Персонал

803 712

Издръжка

252 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 056 212

Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от
ВЕИ, АЕИ и биогорива“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

548 021

от тях за:
Персонал

366 881

Издръжка

181 140

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
548 021

Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 255 425

от тях за:
Персонал

751 597

Издръжка

503 828

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 255 425

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
9 633 661

от тях за:
Персонал

5 108 820

Издръжка

4 185 441

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

339 400
0
9 633 661

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и туриз
ма – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

61 146 484

от тях за:
Персонал

34 977 320

Издръжка

25 547 764

Капиталови разходи

621 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 327 216

ІІІ. Общо разходи (I+II)

83 473 700

13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
2 547 300

Държавни такси

262 771 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 380 200

Други приходи

2 750 000

Общо:

271 448 500
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка,
реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

Сума
512 204

Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионал
но и местно развитие“

375 226

Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправле
ние“

136 978

Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и
имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване
качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските
стандарти

17 802 264

Програма 3 „Устройствено планиране на територията“
Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в
строителството“
Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“

562 702
6 621 001
10 618 561

Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на
Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори

2 600 938

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано
регионално, трансгранично и местно развитие“

2 600 938

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси

226 358 055
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Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
Програма 8 „Пътна инфраструктура“

5 613 464
220 010 926

Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“

733 665

Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и
ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

1 846 576

Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни про
цеси“

1 846 576

Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и
поддържането на жилищния фонд

355 430

Програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния
сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“

250 430

Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“

105 000

Други програми (общо), в т.ч.:

2 193 338

Програма 13 „Управление на държавната собственост“

343 198

Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и
държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и
благоустройството“

108 882

Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
Програма „Администрация“

1 741 258
5 782 895

Общо:

257 451 700
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално
и местно развитие“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

375 226

от тях за:
Персонал

274 426

Издръжка

100 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
375 226

Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

136 978

от тях за:
Персонал

81 124

Издръжка

55 854

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

136 978

Програма 3 „Устройствено планиране на територията“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0

(лева)
Сума
562 702
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от тях за:
Персонал
Издръжка

206 918
355 784

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес
строителството“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

562 702
в

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
6 621 001
5 456 062
1 043 817
121 122
0
6 621 001

Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
10 618 561

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано
регионално, трансгранично и местно развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 613 779
3 349 782
655 000

10 618 561

(лева)
Сума
2 362 482
1 984 572
326 410
51 500
238 456
176 456
62 000
2 600 938
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Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
793 213

от тях за:
Персонал

585 213

Издръжка

208 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 820 251

от тях за:
Капиталови разходи

4 820 251

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 613 464

Програма 8 „Пътна инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
41 510 926

от тях за:
Персонал

21 643 383

Издръжка

18 157 543

Капиталови разходи

1 710 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

178 500 000

от тях за:
Издръжка

112 500 000

Капиталови разходи

66 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

220 010 926

Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
148 665

от тях за:
Персонал

140 593

Издръжка

8 072

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

585 000

от тях за:
Капиталови разходи

585 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

733 665

Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

4 980

от тях за:
Издръжка

4 980

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи

1 841 596

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 846 576

Програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния
сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

1 841 596

(лева)
Сума
250 430
52 310
88 120
110 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

0
250 430
(лева)
Сума
0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи

105 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

105 000

Програма 13 „Управление на държавната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и
държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие
и благоустройството“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

105 000

(лева)
Сума
343 198
320 886
4 312
18 000
0
343 198

(лева)
Сума
108 882

Персонал

100 382

Издръжка

8 500

С Т Р.
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БРОЙ 6

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

108 882

Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 741 258

от тях за:
Персонал

1 078 158

Издръжка

300 000

Капиталови разходи

363 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 741 258

Програма „Администрация“

(лева)
Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 782 895

от тях за:
Персонал

3 581 163

Издръжка

845 245

Капиталови разходи

1 356 487

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 782 895

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благо
устройството – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

71 361 397

от тях за:
Персонал

42 118 969

Издръжка

24 857 219

Капиталови разходи

4 385 209

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

186 090 303

ІІІ. Общо разходи (I+II)

257 451 700

14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода

Сума

Приходи и доходи от собственост

88 047 900

Държавни такси

86 956 300

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Глоби, санкции и наказателни лихви

600 800

Други приходи

-1 605 000

Общо:

174 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика „Земеделие и селски райони“
Програма 1 „Земеделски земи“

Сума
175 234 200
29 108 447

Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“
Програма 3 „Растениевъдство“

1 428 850
15 673 338

Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“

7 316 132

Програма 5 „Хидромелиорации“
Програма 6 „Здравеопазване на животните“

2 534 803
26 257 217

Програма 7 „Животновъдство“

4 961 420

Програма 8 „Организация на пазарите и държавни помощи“

2 007 352

Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“
Програма 10 „Научни изследвания“

899 046
20 024 649

Програма 11 „Съвети и консултации“
Програма 12 „Образование“

823 491
41 702 334

Програма 13 „Земеделска техника“

1 963 105

Програма 14 „Качество на храните“

1 503 523

Програма 15 „Безопасност по хранителната верига“

18 234 345

Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“
Политика „Рибарство и аквакултури“

796 148
5 644 500

Програма 17 „Рибарство и аквакултури“
Политика „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“

5 644 500
39 013 800

Програма 18 „Национална горска политика“
Програма 19 „Специализирани дейности в горските територии“

549 950
29 463 850

Програма 20 „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Програма „Администрация“

9 000 000
21 127 800

Общо:

241 020 300
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.

Програма 1 „Земеделски земи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
28 848 447

от тях за:
Персонал

18 639 479

Издръжка

9 066 968

Капиталови разходи

1 142 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

260 000

от тях за:
Стипендии

100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

160 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 108 447

С Т Р.
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Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
1 428 850

от тях за:
Персонал

1 108 850

Издръжка

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 428 850

Програма 3 „Растениевъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
15 555 178

от тях за:
Персонал

10 760 138

Издръжка

4 060 040

Капиталови разходи

735 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

118 160

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

118 160
15 673 338

Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
7 225 240

от тях за:
Персонал

3 984 793

Издръжка

3 070 979

Капиталови разходи

169 468

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

90 892

от тях за:
Стипендии

25 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

65 892

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 316 132

Програма 5 „Хидромелиорации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 534 803

от тях за:
Персонал

174 803

Издръжка

1 960 000

Капиталови разходи

400 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
2 534 803

Програма 6 „Здравеопазване на животните“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
16 044 934

от тях за:
Персонал

9 774 412

Издръжка

5 839 990

Капиталови разходи

430 532

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 212 283

от тях за:
Стипендии

30 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Издръжка

182 283
10 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 257 217

Програма 7 „Животновъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
4 941 720

от тях за:
Персонал

3 199 661

Издръжка

1 682 059

Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 700

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 700
4 961 420

Програма 8 „Организация на пазарите и държавни помощи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 007 352

от тях за:
Персонал

1 121 352

Издръжка

886 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
2 007 352

С Т Р.
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БРОЙ 6

Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
899 046

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

469 046
430 000

899 046

Програма 10 „Научни изследвания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
19 733 849
13 220 338
6 313 511
200 000
290 800
271 800
19 000
20 024 649

Програма 11 „Съвети и консултации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
823 491

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

823 491

Програма 12 „Образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
ІІІ. Общо разходи (I+II)

604 470
219 021

(лева)
Сума
40 224 906
34 013 729
5 711 177
500 000
1 477 428
1 477 428
41 702 334

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 13 „Земеделска техника“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 1 0 7
(лева)
Сума
1 963 105

от тях за:
Персонал

1 325 974

Издръжка

617 131

Капиталови разходи

20 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 963 105

Програма 14 „Качество на храните“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 503 523

от тях за:
Персонал

992 519

Издръжка

511 004

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 503 523

Програма 15 „Безопасност по хранителната верига“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

18 234 345

от тях за:
Персонал

14 303 362

Издръжка

3 930 983

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
18 234 345

Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
796 148

от тях за:
Персонал

496 148

Издръжка

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
796 148

С Т Р.
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Програма 17 „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 6
(лева)
Сума
5 622 466

от тях за:
Персонал

3 147 330

Издръжка

2 275 136

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 034

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 034
5 644 500

Програма 18 „Национална горска политика“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
549 950

от тях за:
Персонал

36 800

Издръжка

513 150

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
549 950

Програма 19 „Специализирани дейности в горските територии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
29 451 850

от тях за:
Персонал

14 672 210

Издръжка

14 179 640

Капиталови разходи

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 000
29 463 850

Програма 20 „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
9 000 000

от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 000 000
0
9 000 000

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма „Администрация“

С Т Р. 1 0 9
(лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
21 127 800

от тях за:
Персонал

6 173 751

Издръжка

13 654 049

Капиталови разходи

1 300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
21 127 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните – общо
Разходи

(лева)
Сума

I. Общо ведомствени разходи

228 517 003

от тях за:
Персонал

138 219 165

Издръжка

84 540 838

Капиталови разходи

5 757 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 503 297
241 020 300

15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
1 600 000

Държавни такси

24 426 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

7 800 000

Други приходи

17 174 000

Общо:

51 000 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на транспорта
Програма 1 „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
Програма 2 „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопас
ност, сигурност и екологосъобразност“
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
Програма 3 „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструк
тура за държавното управление“

Сума
28 608 787
6 567 085
22 041 702
18 186 672
10 392 657

С Т Р.
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Програма 4 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информаци
онното общество“
Програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
Общо:

БРОЙ 6
7 794 015
14 180 741
60 976 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
3 500 212
1 516 941
1 473 271
510 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти

3 066 873

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 567 085

Програма 2 „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 3 „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждане на електронна съобщителна инфраструктура
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Програма 4 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

3 066 873

(лева)
Сума
22 041 702
12 740 842
8 639 860
661 000
0
22 041 702

(лева)
Сума
10 172 657
5 706 857
4 465 800
220 000
220 000
10 392 657

(лева)
Сума
6 094 015

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

С Т Р. 1 1 1
2 236 745
3 777 270
80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за електронното управление

1 700 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 794 015

Програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

1 700 000

(лева)
Сума
14 180 741
8 167 846
4 570 430
1 442 465

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
14 180 741

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
55 989 327
30 369 231
22 926 631
2 693 465
4 986 873
60 976 200

16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
893 000

Други приходи

-193 000

Общо:

700 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
Програма 1 „Спорт за учащи“
Програма 2 „Спорт в свободното време“
Политика в областта на спорта за високи постижения
Програма 3 „Олимпийска подготовка“

Сума
8 914 590
6 657 134
2 257 456
26 387 583
17 210 636

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Програма 4 „Спорт за високи постижения“
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ
на съвременните международни стандарти
Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“
Политика за внедряване на добри международни практики за спорта
Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за активно междуна
родно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм“
Програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 6
9 176 947
1 991 416
1 991 416
197 672

197 672
1 644 659
39 135 920

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Спорт за учащи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
5 867 454

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел
Субсидии за нефинансови предприятия

789 680

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 379 789
1 482 665
5 000

735 680
54 000
6 657 134

Програма 2 „Спорт в свободното време“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
520 596

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел

1 736 860

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 257 456

354 115
166 481

1 736 860

Програма 3 „Олимпийска подготовка“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
137 246

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел

17 073 390

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 210 636

113 750
23 496

17 073 390

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Програма 4 „Спорт за високи постижения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
1 326 947

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел
Субсидии за нефинансови предприятия

7 850 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 176 947

584 628
742 319

7 670 000
180 000

Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
1 991 416

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

267 155
829 261
895 000

1 991 416

Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно
сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
197 672
107 225
90 447

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
197 672

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
1 644 659
1 122 272
522 387

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
1 644 659

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 685 990

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

6 928 934
3 857 056
900 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

27 449 930

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 135 920

17. Бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Сума
Приходи и доходи от собственост
33 600
Глоби, санкции и наказателни лихви
166 400
Общо:
200 000
Разходи
Наименования на програмите
Политика „Защита на националната сигурност“
Програма 1 „Национална сигурност“
Общо:

(в лева)
Сума
85 443 000
85 443 000
85 443 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Национална сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

(лева)
Сума
85 443 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

79 626 000
5 017 000
800 000

85 443 000

18. Бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2013 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост

Сума
310 000

Държавни такси

40 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700 000

Общо:

2 050 000
Разходи
(в лева)
Наименования на програмите

Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси
Програма 1 „Държавни резерви и военновременни запаси“
Програма 2 „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“
Общо:

Сума
45 617 800
27 860 400
17 757 400
45 617 800

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 г.
Програма 1 „Държавни резерви и военновременни запаси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
9 478 550

от тях за:
Персонал

5 623 829

Издръжка

3 508 700

Капиталови разходи

346 021

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 381 850

от тях за:
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 381 850
27 860 400

Програма 2 „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
757 400

от тях за:
Персонал

757 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 000 000

от тях за:
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 000 000
17 757 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2013 г. – общо
Разходи по програмите на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – общо

(лева)
Разходи

I. Общо ведомствени разходи

Сума
10 235 950

от тях за:
Персонал

6 381 229

Издръжка

3 508 700

Капиталови разходи

346 021

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 381 850

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 617 800
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Приложение № 3
към чл. 6

ВЕСТНИК
1

2

3

б)

за подпомагане дейностите
на Съюза на военноинвали
дите и военнопострадалите
(СВВП) – разходи, свързани с
провеждане на: финансово-сче
товодно обслужване на СВВП и
структурите му; консултации –
юридически, трудовоправни,
здравни и социални; между
народна дейност – членски
внос към сродни организации,
командировъчни при участие
в мероприятия и др.; курсове
за квалификация, преквалифи
кация, трудова заетост и др.;
организиране и провеждане на
заседания на УС и КС на СВВП
и общото отчетно събрание за
2013 г.; организиране и провеж
дане на мероприятия по случай
годишнини от учредяването
и от възстановяването на ор
ганизацията; подпомагане на
организационната дейност на
СВВП и клубните дейности на
дружествата „Военноинвалид“
в страната, като изплащане на
наеми и консумативи – ток,
вода, парно, такса смет, интер
нет; подпомагане на органи
зационната дейност на СВВП,
като: канцеларски материали;
справочна литература; пощен
ски разходи; копирни услуги и
др.; организиране и провеждане
на семинари във връзка с разясняване на нормативни до
кументи на СВВП, като: Устав,
правилници за работата на УС
и КС, инструкции по различни
те дейности: организационна,
финансова, социална, здравна
и т.н., както и за правата по
Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите и под
законовите актове по прила
гането му

15 000

в)

за издателска и информационна
дейност: издаване на бюлетин,
календари, рекламни брошури,
нормативни документи, музей
ни сбирки и др.

9 000

3.

Сдружение „Съюз на слепите
в България“

628 000

а)

за подпомагане дейността на
Съюза на слепите в България,
свързана със защита на правата
на хората със зрителни увреж
дания, в т.ч. за подобряване на
административния капацитет
на кадрите, за развитие на
социалния контакт, за популя
ризиране дейността на органи
зацията, за събрания, за нови
видове услуги и за консумативи
за тези дейности

150 000

Предназначение на субсидиите за национално
представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания
за 2013 г.
(лева)
№

Показатели

Сума

1

2

3

1.

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

617 000

а)

за финансиране на дейностите
на СИБ при осъществяване
на соц иа лни кон так т и, из
вършване на социални услуги
и оказване на социална по
мощ в нишите, освободени
о т д ържа вата и общ ини т е,
антидискриминационни и ме
дийни прояви, нови услуги и
дейности и др.

196 400

б)

за подпомагане на дейностите
по оказване на информаци
онно-консултантски, органи
зационни, административноправни, транспортни и други
услуги, в т.ч. за обучение, ква
лификация, преквалификация
и увеличаване административ
ния капацитет на кадрите и
структурите на организацията
и други видове дейности

135 280

в)

за допълване на дейностите
за социална интеграция и ре
ализация на социалнозначими
проекти, разкриване на нови
работни места, масови дей
ности, подпомагане на спорт
ни, културни и туристически
мероприятия, услуги, подпо
магащи равнопоставеността
на хората с физически увреж
дания, и др.

145 500

г)

за допълване на средствата,
предназначени за социа лна
интеграция и интеграция чрез
социални контакти, органи
зац ионно-масови дейност и,
дейности в национални и меж
д у народни организации, за
международна дейност, кон
такти и социални издани я,
транспортни, пътни разходи,
нови услуги, усвояване на добри
практики и др.

139 820

2.

Сдружение „Съюз на военно- 246 000
инвалидите и военнопострадалите“

а)

за социално и здравно подпо
магане на военноинвалидите
и военнопострадалите

222 000

БРОЙ 6

БРОЙ 6
1
б)

в)

г)

4.

а)

б)

в)

г)

д)
5.

а)
б)
в)
г)
6.

ДЪРЖАВЕН

2
3
за подпомагане обучението и 75 000
повишаване квалификацията
на младежи, обучаващи се във
висши училища, за подпомага
не на трудовата реализация на
интелектуалци, за помощно-тех
нически средства, за социално
подпомагане на членове и за
консумативи за тези дейности
за информационни услуги, за 103 000
запис на говорещи книги и
списания, за издателска и брай
лова дейност, за поддържане
на информационни сайтове, за
административно обслужване и
за консумативи за тези дейности
за услуги, подпомагащи интег 300 000
рацията на хората с увредено
зрение, в т.ч. за художествено
творчество, култура, спорт, меж
дународна дейност, транспорт
ни разходи, организационни
дейности, за административноправно обслужване и за консу
мативи за тези дейности
Сдружение „Българска асоци- 185 000
ация на лица с интелектуални
затруднения“
за изготвяне и популяризиране 24 400
на подходи за подобряване ка
чеството на живот на лицата с
интелектуални затруднения и
техните семейства
за подпомагане дейността на 54 800
родителските организации на
БАЛИЗ за предоставяне подкре
па на лицата с интелектуални
затруднения и техните семейства
за обучения и консултации за 31 000
повишаване организационния
капацитет на членските орга
низации на БАЛИЗ
за подготовка и разпространение 19 800
на информация и информаци
онни материали/организиране и
провеждане на информационни
кампании
за координация и мониторинг
55 000
Кооперативен съюз „Национа- 416 000
лен съюз на трудовопроизводителните кооперации“
за трудова рехабилитация
106 000
за професионално ориентира 60 000
не, обучение, квалификация и
преквалификация
за социална рехабилитация
170 000
за общи рехабилитационни 80 000
нужди
Сдружение „Асоциация на роди- 98 000
телите на деца с увреден слух“

ВЕСТНИК
1
а)

б)
в)

г)
7.
а)

б)
в)
8.
а)

б)
в)

г)

9.

2
за рехабилитация на слуха и
говора и за подпомагане в учеб
ния процес на деца и младежи
с увреден слух, за извънкласни
дейности и курсове
за подпомагане закупуването
на учебници и учебни пособия,
батерии за кохлеарни импланти
за интеграционни дейности,
рехабилитационни лагери, се
минари и конференции, меж
дународна дейност
за подпомагане и координиране
дейността на АРДУС, за печатни
издания
Сдружение „Съюз на глухите в
България“
за подпомагане и дофинанси
ране дейността на клубовете
за комуникации и социална
интеграция, центровете за ре
хабилитация на деца с увреден
слух, Видеоцентъра за субтитри,
Центъра за развитие на ЖМЕ,
за републикански мероприя
тия, международна дейност и
семинари
за издателска дейност – в-к
„Тишина“ и специализирани
издания
за социално подпомагане чле
новете на съюза
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
за програма „Диетично хранене
на социално слаби диабетици“,
включително за възнаграждени
ето на координатор по хранене
за помощи от медикаменти,
лекарства, помощни средства,
консумативи и др.
за изграждане и поддръжка на
информационно-консултативни
центрове в София и в страната,
за информационна дейност,
брошури, анкети, обучение,
застъпнически програми и др.
за поддръжка и подпомагане
дейността на Национален клуб
„Диабет“ и на структурите на
БАД в страната
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено
зрение“

С Т Р. 1 1 7
3
38 000

12 000
23 000

25 000
324 000
264 400

25 000
34 600
353 000
215 000

43 000
42 000

53 000

80 000

а)

за допълнителна преподава
телска помощ, за специални
приспособления и помощни
средства за деца с нарушено
зрение

6 000

б)

за специализиран транспорт за
деца с нарушено зрение

44 000

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

1

2

3

1

2

3

в)

за специална помощ за деца с
нарушено зрение

6 000

б)

50 000

г)

за придружители на деца с
нарушено зрение

2 000

д)

за мероприятия за социална
интеграция и социални контак
ти на деца с нарушено зрение

12 000

за военно-патриотична дейност
и за паметници – чествания на
бележити дати от българската
история, за семинари и кон
ференции

в)

за подпомагане на управлен
ската дейност

100 000

е)

за закупуване на учебни по
собия, технически средства,
приспособления и съоръжения
за деца с нарушено зрение

2 500

12.

На ц ион а л но сд ру жен ие н а
работодателите на хората с
увреждания

272 000

а)

за организиране на консулта
ции и за обучение на родители
на деца с нарушено зрение

1 500

з)

за координация дейността на
АРДНЗ

6 000

за подпомагане на хората с
увреждания чрез поддържане
и разширяване на стопанската
дейност и трудова рехабили
тация

84 800

ж)

б)

12 400

10.

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глу хите в
България“

168 000

за повишаване капацитета на
специализираните предприя
тия и кооперации

в)

за подпомагане дейността на
териториалните организации
и за социални услуги на чле
новете им, за културни, спорт
ни и творчески мероприятия,
за осъществяване социални
контакти и комуникации, за
транспортни разходи

25 500

за и нф орма ц ион но -конс ул
та н т ск и и орга н иза ц ион н и
услуги, за обучение, квалифи
кация и преквалификация на
ръководни и изпълнителски
кадри

174 800

а)

13.

Сдружение „Център за психо- 220 000
логически изследвания“

б)

за обучителни семинари

4 000

а)

в)

за подпомагане дейността на
асоциацията

36 000

г)

за издаване на списание „Звук
и светлина“, информационен
бюлетин и други специализи
рани издания

5 000

д)

за транспортно обслужване
и издирване на сляпо-глухи
и транспортни разходи при
осъществяване дейността на
асоциацията

4 000

е)

за Национален център за ре
хабилитация на сляпо-глухи
„Хелън Келър“ – Пловдив

66 200

ж)

за п ровеж дане на значими
мероприятия, за международна
дейност и за членски внос в
национални и международни
организации

24 500

з)

за специални помощни сред
ства и специфични приспособ
ления и системи за обучение, за
рехабилитация и облекчаване
комуникацията и интеграцията
на сляпо-глухите

2 800

11.

Съюз на ветераните от войните
в България

262 000

а)

за здравна и социална дей
ност – подпомагане, лечение
и рехабилитация на ветерани
от войните

112 000

за частично дофинансиране по
реализиране на социалнозна
чими проекти и програми за
социална интеграция на хора
с увреждания, финансиране на
действащи социални услуги
и разкриване на иновативни
социални услуги; за провежда
не на антидискриминационни
програми, социална помощ
и/или събити я, дост ъпен и
адаптиран транспорт за хора с
увреждания, за спортна, худо
жественотворческа и социална
дейност, както и дейности с
рехабилитационен ефект; за
частично финансиране разкри
ването на нови работни места,
за частично дофинансиране на
разходи за трудова заетост на
и за хора с увреждания, за со
циално и здравно осигуряване
на асистенти, координатори,
вътрешни и външни експерти;
за допълване на средствата,
п ред назначен и за и н т ег ра
ция чрез социални контакти,
за организационни дейности,
за дейности в национални и
международни организации,
за международна дейност, за
административна дейност, за
контакти и обменни иници
ативи в сферата на хората с
увреждания

120 800

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

б)

за частично финансиране издръж
ката на дейността (включително
социални услуги и социални съ
бития) на структурите на Центъра
за психологически изследвания
– на централното звено и реги
оналните структури в страната,
за издръжка и поддръжка на
ресурсните и консултантските
центрове, на Културния център
на хора с увреждания и на Наци
оналния ресурсен център на хора
с увреждания, за реализиране на
международни обменни програ
ми, поддържане на администра
тивен капацитет на организацията

41 200

за частично финансиране на
разходи за медийни антидис
криминационни програми за
хора с увреждания (аудио- и
телевизионни спотове, клипове
и филми), изработка на медиен
клипинг, издаване на промоци
онни видеоматериали, клипове
и филми за хора с увреждания,
прожекции, международни ини
циативи, интерактивни обучения
и мотивационни образователни
модули и обучения

33 000

за частично финансиране на
издателска и информационна
дейност, на международни модели
за подкрепа с обмяна на опит,
промяна на нормативни доку
менти, флайъри, промоционни
печатни материали, печатни ма
териали, подпомагащи дейността
на организацията

25 000

14.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

52 000

а)

за дневен център

7 400

б)

за координиране и подпомагане
на дейността

22 100

в)

за печатна дейност и преводи

2 200

г)

за организиране и участие на
семинари и международни срещи

8 500

д)

за работа на групи по интереси,
за професионална квалификация
и ориентация, за подпомагане на
учебните процеси

2 000

е)

за социална интеграционна дей
ност

9 800

15.

Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

46 000

а)

за частично финансиране издръж
ката и дейността на сдружението,
на централния офис и структурите
в страната

26 000

за изпълнение на социалнозна
чими проекти и програми за
социална интеграция на малките
хора и групи по интереси, в т.ч.
спортни, туристически, културни

9 000

в)

г)

б)

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 1 9
2

3

и други дейности, свързани с
включването на малките хора в
общността; частично финанси
ране на обучителни семинари,
за квалификация на кадрите на
сдружението и за конференции в
областта на малките хора
в)

за частично финансиране на
издателска и информационна
дейност, за флайъри, печатни ма
териали, подпомагащи дейността
на сдружението, за международни
дейности

6 000

г)

за социално и здравно подпома
гане на членовете, в т.ч. разходи
за транспорт, храни, лекарства,
медицински и помощни средства

5 000

16.

Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

52 000

а)

за групи по интереси, за лаге
ри, образователни екскурзии и
всички други дейности, свързани
с включването на децата в об
ществото

5 000

б)

за организиране на обучителни
семинари в страната и за участие
в чужбина; за изследователска
дейност

8 000

в)

за координиране и подпомагане
дейността на АРДЕ и структурите
в страната; подкрепа на регио
нални и национални кампании;
печатна и преводаческа дейност

32 000

г)

за социална дейност – психоло
гична, логопедична, терапевтична
и друга помощ за деца и лица с
епилепсия и техните семейства;
оценка на потребностите и пре
доставяне на услуги; супервизия;
обучение на екипи; разширяване
на мрежата от професионалисти
в страната и обучението им за
работа с фокус групата

7 000

17.

Сдружение „Национален център
за рехабилитация на слепи“

206 000

а)

за организиране и провеждане
на дейностите по основна ре
хабилитация и професионално
обучение (координиране, обуче
ние, консумативи, издръжката
на курсистите от интерната); за
допълване реализацията на раз
лични проекти; за подобряване
на професионалния капацитет на
кадрите; за развитие на социалния
диалог с общински и държавни
структури и всички заинтересо
вани институции

169 000

б)

за подпомагане дейността на
регионалните структури

5 000

в)

за обучителни семинари с дневни
те центрове, регионалните струк
тури и доброволци; за участие
в национални и международни

10 000

С Т Р.
1

г)

д)

18.
а)

б)

в)

г)

120

ДЪРЖАВЕН

2
семинари и прояви в областта
на рехабилитацията и профе
сионалното обучение на хора
с увреждания, включително за
такси и членски внос
за подпомагане издаването на
специална литература, учебници
и учебни помагала на брайлов
и уголемен шрифт, дидактични
материали и абонамент на спе
циализирани издания
за ремонт и дооборудване на ка
бинети със специални технически
и други средства за обучение на
затруднени със зрението лица
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция
и спорт“
за частично финансиране на
организацията и за провеждане
на мероприятия за интеграция и
социално включване чрез спорт
на национално ниво в сътрудни
чество със структурите на сдруже
нието по места в съответствие с
международните ангажименти на
БАРИС като член на Междуна
родната асоциация за рекреация
и спорт
за дофинансиране на дейността
на Националния център за ин
теграция чрез спорт, намиращ се
на Националния стадион „Васил
Левски“, създаден в сътрудни
чество с Министерството на
физическото възпитание и спорта
за извършване на следните дей
ности: създаване на информа
ционна система за развитие и
популяризиране на спортовете,
практикувани от хора с увреж
дания; за частично финансира
не на дейностите, включващи
транспортни и режийни разходи,
както и средства за наемане на
външни експерти по конкретни
въпроси; за частично финансира
не на специализиран транспорт за
създаване на достъп до спортни
занимания за хора с увреждания
в съответствие с Препоръка
№ R(86)18 – Европейска харта
„Спорт за всички“, приета от Ко
митета на министрите на спорта
на страните от Съвета на Европа
през 1986 г.
за заплащане на такси за членство
и за участие в мероприятия от
задължителен характер в меж
дународната структура – такса
за членство, участие в съдийски
семинари, участие в междуна
родни конференции
за дофинансиране закупуването
на помощни средства за оси
гуряване на достъп до спортни
занимания на атлети с двигателни
увреждания

ВЕСТНИК

3

1

2

3

19.

Сдружение „Национален алианс
за социална отговорност“

200 000

а)

за национално помощно
бюро – национални методически,
информационни и консултантски
услуги; регионални и областни
услуги за помощ и координация
намясто; осигуряване и разпро
страняване на информация и опит
за формиране на нагласи, полити
ки и възможности на доставчици
на услуги, на общини, на хора
с увреждания и други социално
ангажирани организации

120 000

б)

за национален обучителен цен
тър – национални обучителни
дейности; национални, регионал
ни, тематични и други форуми
и събития за популяризиране
на иновативен опит, практики и
обучения; участие в европейски
професионални събития и прояви
за придобиване на знания, опит
и възможности на доставчици
на услуги за хора с увреждания

80 000

4 000

18 000

45 000

БРОЙ 6

28 000

Приложение № 4
към чл. 8
10 000

Предназначение на субсидиите по чл. 9 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. за юридическите лица с
нестопанска цел
(лева)
№
1
1.

1 800

5 200

Показатели

Сума

2

3

Български Червен кръст – за по 3 100 000
вишаване капацитета на организа
цията и поддържане на постоянна
готовност за работа при ситуации
на бедствия, аварии и катастрофи,
възстановяване и натрупване на
резерв от имущество за подпома
гане на населението при бедствия,
аварии и катастрофи; предотвра
тяване и оказване на помощ при
нещастни случаи в планините и
водните площи, обучение на спа
сителите в умения за оказване на
долекарска помощ, осигуряване
на надеждна работна екипировка,
материали и резервни части; про
веждане на социално-помощна
дейност сред възрастни, младежи
и деца, набиране и разпределение
на хуманитарни помощи, повиша
ване здравната култура на населе
нието, ограничаване и предотвра
тяване на социалнозначими забо
лявания, обучение на население
то за оказване на първа помощ,
подпомагане и утвърждаване на
безвъзмездното кръводаряване,
превенция на пътнотранспортния
травматизъм; подпомагане на
чужденците, получили закрила в
Република България; пропаган-

БРОЙ 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

диране на целите и задачите на
международното
Червенокръст
ско движение и на Българския
Червен кръст, съдействие за изу
чаването, разпространението и
спазването на нормите на меж
дународното хуманитарно право;
издирване членове на семейства,
разделени вследствие на войни,
въоръжени конфликти и природ
ни бедствия
2.

Съюз на народните читалища – за подпомагане на читали
щата, за разработване на насоки
за развитието на читалищното
дело, за семинари, конференции,
работни срещи, за честване на
първите читалища и читалищно
то дело, за издателска дейност
и други инициативи, свързани с
дейността на Съюза на народните
читалища

86 000

3.

Рилска Света обител – Рилски
манастир – за подпомагане дей
ността на музея, за текущо под
държане и извършване на разходи
с инвестиционно предназначение

597 000

4.

Български институт за стандар- 1 105 000
тизация (БИС) – за дейности по
административно и техническо
обслужване на техническите ко
митети за стандартизация по при
лагане на процедурата по обявя
ване на стандарти, по създаване
и поддържане на база данни за
стандарти и стандартизационни
документи, по създаване и под
държане на фонд от национални,
международни, европейски и чуж
дестранни национални стандарти
и специализирана библиотека, по
осъществяване обмен на стандар
ти и по създаване на система за
оценяване на съответствието с
изискванията
на
българските
стандарти; за заплащане на член
ския внос в европейските и меж
дународните организации по стан
дартизация (CEN, CENELEC, ISO
и IEC), в които БИС представля
ва Република България; за подпо
магане изпълнението на всички
дейности на БИС, свързани със
задълженията му на пълнопра
вен член в европейските (CEN и
CENELEC) и в международните
(ISO и IEC) организации по стан
дартизация

5.

Национален дарителски фонд
„13 века България“ – за издръжка
на дейността и имотите на фонда,
в т.ч. паметници на културата с
национално значение, за разходи
по изпълнението на волята на да
рителите, за издателска дейност,
за провеждане на сесии в под
крепа на проекти, за провежда-

С Т Р. 1 2 1
2

3

не на кръгли маси, за създаване
на мултимедийни продукти, за
семинари и изложби, свързани с
дейността на фонда в областта на
образованието, науката, култура
та, здравеопазването, опазването
на исторически и културни памет
ници и други социални дейности,
за съфинансиране на проекти, за
ремонти на имоти на фонда, за
подпомагане за подготовка на на
ционална програма за съхранение
и развитие на българския език
6.

Регионален център за опазване на
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – за
дейности по координиране на
съвместна изследователска работа
по проекти, свързани с нематери
алното културно наследство, на
архивирането на нематериалното
културно наследство в региона,
на процеса на обучение на реги
онални експерти, насърчаване на
изпълнението и популяризирането
в страните от Югоизточна Евро
па на Конвенцията за опазване на
нематериалното културно наслед
ство, съставена в Париж на 3 но
ември 2003 г., ратифицирана със
закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) и об
народвана в ДВ, бр. 61 от 2006 г.

412 000

Приложение № 5
към чл. 9
Разпределение на субсидиите за нефинансови
предприятия от централния бюджет за 2013 г.
(лева)
№

Наименование

1.

Столична община – градски
транспорт

8 000 000

2.

Вътрешноградски и междусе
лищни пътнически превози в
слабонаселени, планински и
гранични райони

14 000 000

3.

„БДЖ – Пътнически прево 170 000 000
зи“ – ЕООД

4.

Национална компания „Же 130 000 000
лезопътна инфраструктура“

5.

„Български пощи“ – ЕАД

2 000 000

6.

Държавно п редп ри я т ие
„Транспортно строителство
и възстановяване“

3 480 000

7.

Държавно п редп ри я т ие
„Съобщ ително строителство
и възстановяване“

610 000

8.

Централен кооперативен съюз

510 000

9.

„Терем“ – ЕАД, София

913 000

226 000

Сума

1

1 608 578

1 608 578

6 995 714

9 018 750

6 995 714

9 018 750

2 793 712

1 103 650

2 350 321

1 850 764

909 950

2 350 321

1 850 764

929 320

2 350 321

13 343 697 13 343 697 13 343 697

6 995 714

9 018 750

81 608 080 81 608 080 81 608 080

66 207 166 66 207 166 66 207 166

1 608 578

3 738 533

5

май

1 608 608

6 995 714

9 018 750

2 793 712

929 320

2 350 321

1 850 764

929 320

2 350 321

13 343 697 13 343 697

6 995 714

9 018 750

81 608 080 81 608 080

66 207 166 66 207 166

2 209 609

26 691 245 15 277 066

3 738 533

4

април

1 850 764

929 320

2 350 321

13 343 697

6 995 714

9 018 750

81 608 080

66 207 166

1 608 608

15 335 312

3 738 533

6

юни

3 738 533

8

август

1 609 848

6 995 714

9 018 750

2 793 712

1 050 761

2 350 321

1 850 764

929 320

2 350 321

13 343 697 13 343 697

6 995 714

9 018 750

91 808 080 81 608 080

66 207 166 66 207 166

2 209 609

26 661 243 15 348 375

3 738 533

7

юли

Разходи за персонал

3 738 533

10

октомври

2 810 782

6 995 714

9 018 750

1 850 764

929 320

2 350 321

2 793 713

929 320

2 350 321

13 343 697 13 343 697

6 995 714

9 018 750

81 608 080 81 608 080

66 207 166 66 207 166

1 609 848

15 386 928 26 936 180

3 738 533

9

септември

1 850 764

929 320

2 350 321

13 343 697

6 995 714

9 018 750

81 608 080

66 207 166

1 609 948

15 672 785

3 738 533

11

ноември

1 850 782

929 320

2 350 321

13 343 697

6 995 715

9 018 750

91 808 120

66 207 174

1 609 837

15 603 237

3 738 537

12

декември

25 980 979

11 428 241

28 203 852

160 124 364

83 948 569

108 225 000

999 697 000

794 486 000

21 712 431

233 999 000

44 862 400

13

Общо

ВЕСТНИК

11

10

9

8

7

3 738 533

3

март

ДЪРЖАВЕН

6

5

4

3 738 533

2

февруари

26 819 643 18 712 778 15 554 208

3 738 533

1

януари

122

3

2

Б

Министерски
съвет – общо
Министерство
на финансите –
общо
Министерство
на външните
работи – общо
Министерство
на отбраната –
общо
Министерство
на вътрешните
работи – общо
Министерство
на правосъдие
то – общо
Министерство
на труда и со
циалната поли
тика – общо
Министерство
на здравеопаз
ването – общо
Министерство
на образовани
ето, младежта
и науката –
общо
Министерство
на културата –
общо
Министерство
на околната
среда и води
те – общо

А

№ Първостепенни
по разпоредители
ред с бюджетни
кредити

(в лева)

Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал)
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Приложение № 6
към чл. 16

С Т Р.
БРОЙ 6

№ Първостепенни
по разпоредители
ред
с бюджетни
кредити
А
Б
12 Министерство
на икономика
та, енергетиката
и туризма –
общо
13 Министерство
на регионал
ното развитие
и благоустрой
ството – общо
14 Министерство
на земеделието
и храните –
общо
15 Министерство
на транспорта,
информацион
ните техноло
гии и съобще
нията – общо
16 Министерство
на физическото
възпитание и
спорта – общо
17 Държавна аген
ция „Национал
на сигурност“ –
общо
18 Комисия за
разкриване на
документите и
за обявяване на
принадлежност
на български
граждани към
Държавна
сигурност и
разузнавател
ните служби
на Българската
народна армия
(с изборните
длъжности)

февруари

2
2 707 877

3 359 921

8 683 786

2 530 769

224 720

7 905 892

164 750

януари

1
3 328 575

3 411 216

8 683 787

2 530 769

276 948

5 901 528

164 750

164 750

5 901 528

164 750

6 691 528

224 720

2 530 769

8 683 787

4 117 875

4
3 328 575

април

164 750

7 905 892

224 720

2 530 769

8 683 786

3 284 921

5
2 707 877

май

164 750

5 901 528

224 720

2 530 769

8 683 786

3 284 921

6
2 707 877

юни

164 750

5 901 528

224 720

2 530 769

8 683 787

3 967 875

7
3 328 575

юли

Разходи за персонал

164 750

7 905 892

224 720

2 530 769

8 683 786

3 284 898

8
2 707 877

август

164 750

5 901 528

224 720

2 530 769

8 683 786

3 284 898

9
2 707 877

септември

164 750

5 901 528

207 312

2 530 769

8 683 787

4 267 681

10
3 328 579

октомври

164 750

7 905 892

207 311

2 530 769

8 683 786

3 284 921

11
2 707 877

ноември

164 750

5 901 736

207 311

2 530 772

8 683 786

3 284 921

12
2 707 877

декември

1 977 000

79 626 000

2 696 642

30 369 231

104 205 436

42 118 969

13
34 977 320

Общо

ДЪРЖАВЕН

224 720

2 530 769

8 683 786

3 284 921

3
2 707 877

март

БРОЙ 6
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С Т Р. 1 2 3

28

27

26

25

2 410 000

95 333

2 410 000

95 333

293 349

89 855

446 000

278 041

218 812

75 450

373 500

278 041

1 074 525

310 000

370 000

1 074 525

121 167

121 167

218 812

75 500

380 500

278 041

1 074 525

95 333

2 550 000

315 000

121 167

3
125 000

март

293 349

88 100

503 400

278 041

1 074 525

95 333

2 550 000

370 000

121 167

4
125 000

април

218 812

94 600

475 500

278 041

1 074 525

95 333

2 550 000

320 000

121 167

5
125 000

май

222 212

76 600

381 500

278 041

1 074 525

95 333

2 450 000

320 000

121 167

6
125 000

юни

293 348

88 750

528 000

278 041

1 074 525

95 333

2 510 000

350 000

121 167

7
125 000

юли

Разходи за персонал

218 812

76 750

383 500

278 041

1 074 525

95 333

2 530 000

320 000

121 167

8
125 000

август

218 812

76 750

382 500

278 041

1 074 525

95 333

2 666 000

320 000

121 167

9
125 000

септември

293 348

92 245

526 000

278 041

1 074 525

95 333

2 450 000

355 000

121 167

10
125 000

октомври

218 811

77 800

387 500

278 041

1 074 525

95 333

2 796 000

325 000

121 167

11
125 000

ноември

216 212

77 300

381 500

278 049

1 074 525

95 337

2 400 000

325 000

121 163

12
125 000

декември

2 924 689

989 700

5 149 400

3 336 500

12 894 300

1 144 000

30 272 000

4 000 000

1 454 000

13
1 500 000

Общо

ДЪРЖАВЕН

Национален
статистически
институт – общо
Комисия за
защита на конку
ренцията
(с изборните
длъжности)
Комисия за
регулиране на
съобщенията
(с изборните
длъжности)
Съвет за елек
тронни медии
(включително
административ
но-техническата
служба)
Държавна коми
сия за енергийно
и водно регули
ране (с длъж
ностите по чл.
12, ал. 5 ЗЕ)

2
125 000

февруари

1
125 000

януари

124

24

№ Първостепенни
по разпоредители
ред
с бюджетни
кредити
А
Б
19 Комисия за
защита от дис
криминация
(с изборните
длъжности)
20 Комисия за за
щита на личните
данни
(с изборните
длъжности)
21 Комисия за от
немане на неза
конно придобито
имущество
(с изборните
длъжности)
22 Национална
служба за охра
на – общо
23 Омбудсман

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

787 985

67 137

589 245

67 137

50 000

663 245

67 137

50 000

62 500

220 832

468 953

170 000

723 985

67 137

50 000

82 800

220 832

657 403

197 000

4
229 245

април

589 245

67 137

50 000

64 200

220 832

468 953

170 000

5
193 900

май

589 245

67 137

50 000

64 200

220 832

468 953

170 000

6
208 900

юни

723 985

67 137

50 000

80 500

220 832

657 403

197 000

7
227 900

юли

Разходи за персонал

589 245

67 137

50 000

66 100

220 832

468 953

170 000

8
190 900

август

589 245

67 137

75 000

67 700

220 832

468 953

170 000

9
190 900

септември

723 985

67 137

75 000

80 200

220 832

657 403

197 000

10
228 797

октомври

589 245

67 137

75 000

76 500

220 832

468 953

170 000

11
189 400

ноември

589 245

67 144

75 000

75 500

220 848

468 946

170 000

12
186 700

декември

7 747 900

805 651

660 000

886 000

2 650 000

6 381 229

2 172 000

13
2 469 642

Общо

ВЕСТНИК

Забележки:
1. В разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с
нормативен акт.
2. В разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по поредни № 9, 10, 14 и 16 не са включени държавните училища и обслужващи звена, финан
сирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по пореден № 10 не са включени разходите за заплати, възнаграждения и задължителни оси
гурителни вноски на държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства, финансирани по единни разходни стандарти в системата на
Министерството на културата.

36

35

10 000

220 832

220 832

103 300

33

34

468 953

657 403

62 500

194 000

197 000

3
193 900

март

ДЪРЖАВЕН

Комисия за
предотвратя
ване и уста
новяване на
конфликт на
интереси
Централна
избирателна
комисия
Комисия за
публичен
надзор над
регистрираните
одитори
Комисия за фи
нансов надзор

2
193 900

февруари

1
235 200

януари

№ Първостепенни
по разпоредители
ред
с бюджетни
кредити
А
Б
29 Агенция за яд
рено регулира
не (с длъжнос
тите по чл. 6,
ал. 3 от Закона
за безопасно
използване на
ядрената енер
гия)
30 Държавна
комисия по
сигурността на
информацията
(с изборните
длъжности)
31 Държавна аген
ция „Държавен
резерв и
военновремен
ни запаси“
32 Авиоотряд 28

БРОЙ 6
С Т Р. 1 2 5

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Приложение № 7
към чл. 97, ал. 1

– трансфери от МТСП по програми за осигурява
не на заетост (+/-)

Показатели по смисъла на чл. 34 и 35 от Закона
за устройството на държавния бюджет

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и
извънбюджетни сметки/фондове (нето)

Показатели
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
Неданъчни приходи

– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми

– получени трансфери (+)

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Текущи разходи

Заеми от чужбина – нето (+/-)

Персонал

Получени заеми (+)

Издръжка и други текущи разходи

Погашения по заеми (-)

Лихви

Покупко-продажба на държавни (общински) цен
ни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за до
макинствата

– предоставени трансфери (-)

Друго финансиране – нето (+/-)

Субсидии за нефинансови предприятия

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

Предоставени кредити (нето)

Предоставени помощи за чужбина

Предоставена временна финансова помощ (нето)

Капиталови разходи

Предоставени заеми към крайни бенефициенти
по държавни инвестиционни заеми (нето)

Придобиване на дълготрайни активи и основен
ремонт
Капиталови трансфери

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

Прираст на държавния резерв (нето)

Възстановени суми по предоставени заеми на
крайни бенефициенти (+)

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

331

Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки
III. ТРАНСФЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 14 ЯНУАРИ 2013 Г.

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ
(нето)

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, приет с Постанов
ление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15
и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 2011 г. и бр. 22
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 32 думите „дирекция „Звено за
вътрешен одит“ се заменят със „Звеното за
вътрешен одит“.
2. В глава трета наименованието на раз
дел ІІ се изменя така:
„Звено за вътрешен одит“.

– възстановени трансфери (субсидии) и вноски за
ЦБ за текущата и за минали години (-/+)
Предоставени субсидии от републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища
(нето)
– предоставени трансфери от РБ за ДВУ и
БАН (-)
– получени трансфери (субсидии) от РБ за ДВУ
и БАН (+)
Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни
сметки (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)

3. В чл. 33:
а) в ал. 1 думите „Дирекция „Звено за
вътрешен одит“ се заменят със „Звеното за
вътрешен одит“;
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б) в ал. 2 думата „Дирекцията“ се заменя
със „Звеното“;
в) в ал. 3 думата „Дирекцията“ се заменя
със „Звеното“.
4. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличие.
(2) Награждаването на служителите от
администрацията на министерството се из
вършва със заповед на министъра. В заповед
та за награждаването се определя видът на
отличието – грамота, златен или сребърен
почетен знак.“
5. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) след думите „Приложение към чл. 32,
ал. 3“ се създава нов ред „Обща численост на
персонала в организационните структури и
административните звена в Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията – 334 щатни бройки“;
б) на ред „Политически кабинет“ числото
„11“ се заменя с „10“;
в) ред „дирекция „Звено за вътрешен одит“
се заменя със „звено за вътрешен одит“;
г) на ред „Обща администрация“ числото
„75“ се заменя със „76“;
д) на ред „дирекция „Канцелария“ числото
„20“ се заменя с „21“.
§ 2. В Устройствения правилник на Из
пълнителна агенция „Автомобилна адми
нистрация“, приет с Постановление № 69
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г.,
бр. 15 и 82 от 2003 г., бр. 53 от 2004 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г., бр. 99 от
2009 г., бр. 64 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „двама заместник изпъл
нителни директори“ се заменят със „заместник
изпълнителен директор“;
б) в ал. 3 думите „заместник изпълнител
ните директори“ се заменят със „заместник
изпълнителния директор“, а думата „техните“
се заменя с „неговите“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) При отсъствие на изпълнителния дирек
тор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор, а при отсъствие и
на заместник изпълнителния директор – от
главния секретар на агенцията.“;
г) в ал. 5 думите „Трудовите правоотно
шения със заместник изпълнителните дирек
тори се сключват, изменят и прекратяват“
се заменят с „Трудовото правоотношение
със заместник изпълнителния директор се
сключва, изменя и прекратява“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „звено „Мониторинг и
превенция на риска“ и запетаята след тях се
заличават;
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б) в ал. 2 числото „581“ се заменя с „586“.
3. В глава трета раздел ІІа се отменя.
4. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация изпълнява
функции по правното, административното,
информационното обслужване, управление
то на човешките ресурси, управлението на
бюджета на агенцията и организирането на
международната дейност на агенцията.“
5. В чл. 13:
а) в т. 2 думата „разработва“ се заменя с
„участва при разработването на“;
б) създават се т. 28 – 34:
„28. осъществява методическо ръководство
на дейността на дирекциите „Автомобилна
инспекция“, свързана с функциите на дирек
цията;
29. организира и координира изпълнението
на цялостната работа на агенцията в областта
на въпросите на Европейския съюз и между
народните отношения;
30. организира и осъществява дейността
на агенцията във връзка с изпълнението на
задълженията, произтичащи от международни
договори в областта на автомобилния транс
порт, страна по които е Република България;
31. проучва законодателството на Евро
пейския съюз в областта на автомобилните
превози и прави предложения за промени в
националното законодателство;
32. участва в работата на междуведомствени
и вътрешноведомствени съвети и комисии;
33. подпомага изпълнителния директор,
като участва на експертно ниво в междуна
родни форуми, съвещания, работни групи и
осъществява представителство в междуна
родни институции в областите на дейност
на агенцията;
34. изготвя становища и позиции по въ
просите на двустранното и многостранното
сътрудничество в областта на международните
автомобилни превози.“
6. В чл. 15:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Специа лизираната админист раци я
е организирана в дирекция „Автомобилни
превози“, дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“, дирекция „Инспекционна дейност
и мониторинг“ и 8 дирекции „Автомобилна
инспекция“ в градовете Бургас, Варна, Враца,
Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.
(3) Дирекциите „Автомобилна инспекция“
изпълняват обединяващи и координиращи
функции по отношение на включените в тях
отдели и са с териториална компетентност,
както следва:
1. д и р е к ц и я „ А в т о м о б и л н а и н с п е к
ция – Бургас“ – на територията на областите
Бургас, Хасково и Ямбол;
2. дирекция „Автомобилна инспекция –
Варн а“ – на територията на областите Варна,
Добрич, Търговище и Шумен;
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3. дирекция „Автомобилна инспекция – Вра
ца“ – на територията на областите Видин,
Враца и Монтана;
4. дирекция „Автомобилна инспекция – Пле
вен“ – на територията на областите Велико
Търново, Габрово, Ловеч и Плевен;
5. д и р е к ц и я „ А в т о м о б и л н а и н с п е к
ция – Пловдив“ – на територията на областите
Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян;
6 . д и р е к ц и я „ А в т о м о б и л н а и н с п е к
ция – Русе“ – на територията на областите
Разград, Русе и Силистра;
7. дирекция „Автомобилна инспекция – Со
фия“ – на територията на областите Благоев
град, Кюстендил, Перник и София;
8. дирекция „Автомобилна инспекция – Ста
ра Загора“ – на територията на областите
Сливен и Стара Загора.“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Дирекциите по ал. 3 се състоят от
отдели – по един във всеки от областните
градове, включени в териториалния обхват
на съответната дирекция. Числеността на
служителите в отделите се определя от изпъл
нителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ при спазване
на нормативите за численост, определени в
чл. 12, ал. 1, т. 7, буква „б“ от Наредбата за
прилагане на Класификатора на длъжностите
в администрацията (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
попр., бр. 75 от 2012 г.; изм., бр. 80 от 2012 г.).
(5) Дирекциите по ал. 3 се ръководят от
директори, които координират работата на
отделите в тях и организират и контролират
дейността им съгласно чл. 20 и 21.“
7. В чл. 16:
а) думите „Дирекция „Автомобилни пре
вози и международна дейност“ се заменят с
„Дирекция „Автомобилни превози“;
б) точки 1 – 4 се отменят;
в) в т. 19 думите „областните отдели „Кон
тролна дейност – ДАИ“ се заменят с „дирек
циите „Автомобилна инспекция“;
г) създава се т. 20:
„20. участва в изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове в об
ластите на дейност на дирекцията.“
8. В чл. 17:
а) в т. 1 думите „в работни групи към
Координационния съвет за подготовка на
Република България за присъединяване към
Европейския съюз и разработва“ се заменят
с „при разработването на“;
б) в т. 11 думите „областните отдели „Кон
тролна дейност – ДАИ“ се заменят с „дирек
циите „Автомобилна инспекция“;
в) точки 30 и 31 се изменят така:
„30. извършва дейностите по чл. 11д, ал. 4 и
чл. 11е от Наредба № 36 от 2006 г. за изисква
нията за психологическа годност и условията
и реда за провеждане на психологическите
изследвания на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС, на
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водачи на МПС и на председатели на изпитни
комисии и за издаване на удостоверения за
регистрация за извършване на психологически
изследвания (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 4 и 36 от 2007 г., бр. 18 и 89 от 2010 г.,
бр. 80 от 2011 г. и бр. 41 и 69 от 2012 г.);
31. участва в изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове в об
ластите на дейност на дирекцията.“;
г) точка 32 се отменя.
9. В чл. 18:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Инспекционна дейност и мо
ниторинг:“;
б) в т. 2 думите „и оперативно“ се залича
ват, а думите „областните отдели „Контролна
дейност – ДАИ“ се заменят с „дирекциите
„Автомобилна инспекция“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. участва в изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове в об
ластите на дейност на дирекцията;“
г) създават се т. 7 – 11:
„7. осъществява дейности по мониторинг и
превенция на корупцията в агенцията;
8. следи за спазването на етичните правила
и разглежда постъпили сигнали за нарушения
на служебните задължения на служителите на
агенцията и осъществява контрол за спазване
на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, приет с Постанов
ление № 126 на Министерския съвет от 2004 г.;
9. извършва проверки по постъпили жалби
на граждани и организации и подготвя отго
ворите до тях;
10. контролира спазването на препоръките
от вътрешния и външния одит и предписа
нията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки;
11. изпълнява специфични задачи и провер
ки, възложени от изпълнителния директор.“
10. В чл. 18а основният текст се изменя така:
„Дирекциите „Автомобилна инспекция:“.
11. В чл. 26:
а) в ал. 1 думите „или награда, като по
преценка изпълнителният директор може да
награди едновременно с отличие и с предметна
или парична награда“ се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
12. В чл. 28, ал. 4 думите „областните от
дели „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят
с „дирекциите „Автомобилна инспекция“.
13. Приложението към чл. 10, ал. 2 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Из
пълнителна агенция „Автомобилна администра
ция“ – 586 щатни бройки

Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор

1
1
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Финансов контрольор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
37
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и финансово-стопански
дейности“
37
Специализирана администрация
545
в т.ч.:
дирекция „Автомобилни превози“
24
дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“
29
дирекция „Инспекционна дейност
и мониторинг“
22
дирекция „Автомобилна инспекция –
Бургас“
57
дирекция „Автомобилна инспекция –
Варна“
53
дирекция „Автомобилна инспекция –
Враца“
36
дирекция „Автомобилна инспекция –
Плевен“
59
дирекция „Автомобилна инспекция –
Пловдив“
70
дирекция „Автомобилна инспекция –
Русе“
36
дирекция „Автомобилна инспекция –
София“
128
дирекция „Автомобилна инспекция –
Стара Загора“
31“.
§ 3. В Устройствения правилник на Из
пълнителна агенция „Железопътна админи
страция“, приет с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и
104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83 от
2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7
от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Агенцията има собствен знак
и печат с надпис: „Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, Министерство
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
със заповед утвърждава броя и образците на
печатите за служебни цели.“
2. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор:
1. ръководи, организира и контролира
дейността на агенцията като регулаторен
орган в железопътния транспорт, национален
орган по безопасност и орган за контрол по
прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007
на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно правата и задълже
нията на пътниците, използващи железопътен
транспорт (ОВ, L 315/14 от 2007 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1371/2007“;
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2. следи за осигуряване на равнопоставен
достъп до железопътната инфраструктура на
всички лицензирани железопътни превозвачи;
3. следи за осигуряване на равнопоставен
достъп до железопътната инфраструкту ра
по коридорите в съответствие с чл. 20 от
Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г.
относно европейска железопътна мрежа за
конкурентоспособен товарен превоз (ОВ, L
276 от 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 913/2010“;
4. в условия на бедствия определя приори
тетите в разпределението на капацитета на
железопътната инфраструктура и предлага на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за одобряване на
мерки за предотвратяване и преодоляване на
последиците от бедствия и аварии, засегнали
железопътната инфраструктура;
5. произнася се с мотивирано решение по
жалби във връзка с достъпа до железопътната
инфраструктура;
6. проверява изпълнението на изисквани
ята и предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
да издаде или отнеме лицензия за железопътен
превоз на пътници и/или товари;
7. съгласува проектите за пресичане на
железопътните линии с пътищата от репуб
ликанската пътна мрежа, местните пътища,
улици и тръбопроводи, кабелните и въздуш
ните високоволтови и нисковолтови линии,
електрическата мрежа и други, както и про
ектите за свързване на железопътните линии
от железопътната инфраструктура;
8. контролира изпълнението на задълже
нията за обществени услуги;
9. определя дали основната цел при меж
дународен превоз на пътници е превоз между
железопътни гари, разположени на територия
та на Република България, и дали този превоз
би нарушил икономическото равновесие на
договора за обществена превозна услуга;
10. регистрира лицата, които организират
курсове за обучение на консултанти по без
опасността на превозите на опасни товари,
и утвърждава учебната програма, свързана с
обучението на кандидатите;
11. дава задължителни предписания, раз
решения, забрани и договаря изключения за
железопътен превоз на опасни товари на те
риторията на Република България в случаите
по чл. 6 и 7 от Наредба № 46 от 2001 г. за
железопътен превоз на опасни товари (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от
2006 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 44 от 2009 г. и
бр. 46 от 2011 г.);
12. упражнява контрол по изграждането,
ремонта, поддържането и експлоатацията на
железопътната инфраструктура, безопасността
на движението и техническото състояние на
подвижния състав;
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13. издава сертификат за безопасност на
железопътен превозвач и удостоверение за
безопасност на управител на железопътната
инфраструктура;
14. организира управлението и ползването
на железопътната инфраструктура, когато удос
товерението за безопасност на управителя на
железопътната инфраструктура бъде отнето;
15. упражнява контрол върху функцио
нирането на системите за управление на
безопасността, изградени и поддържани от
железопътните превозвачи и управителя на
железопътната инфраструктура;
16. упражнява контрол по спазването на
общите изисквания и условия за безопасност
и техническа експлоатация по отношение на
вътрешния железопътен транспорт;
17. издава предписания за подобряване на
безопасността и за предотвратяване на про
изшествия и инциденти;
18. организира разследването на произшест
вия и инциденти в железопътния транспорт;
19. предприема необходимите мерки за
осигу ряване изпълнението на препоръки
те, издадени от специализираното звено за
разследване по чл. 115и, ал. 3 от Закона за
железопътния транспорт;
20. ежегодно до 30 септември публикува и
изпраща на Европейската железопътна аген
ция (ER A) годишен доклад за състоянието и
развитието на безопасността през предходната
година;
21. утвърждава списъците на длъжностите,
свързани с безопасността на железопътните
превози, съобразно извършваните дейности,
за които се изисква правоспособност;
22. издава сертификат на лице, отговорно
за поддръжката на превозните средства;
23. издава документи за правоспособност
на персонала в железопътния транспорт, за
признаване на професионални квалифика
ции, придобити в други държави – членки на
Европейския съюз, и в трети страни, с цел
достъп и упражняване на регулирани профе
сии в областта на железопътния транспорт
в Република България и удостоверения за
консултанти по безопасността на превозите
на опасни товари;
24. упражнява контрол за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система
в рамките на Европейския съюз;
25. издава разрешение за въвеждане в екс
плоатация на структурни подсистеми, части
от тях и на превозни средства;
26. при издаване на разрешение за въвеж
дане в експлоатация определя европейски
номер на превозното средство съгласно изис
кванията, посочени в съответните технически
спецификации за оперативна съвместимост;
27. разглежда подадените предложения за
допускане на отклонения от техническите
спецификации за оперативна съвместимост
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и предоставя на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
досието за искане на отклонение;
28. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та да издаде разрешение за извършване на
дейности по оценяване на съответствието по
техническите спецификации за оперативна
съвместимост и на лице за оценяване на
съответствието по националните правила за
безопасност или по техническите правила;
29. изпраща информация до Европейската
комисия за получаване на идентификационен
номер на лице за оценяване съответствието
на съставните елементи и за проверка на
подсистемите;
30. дава писмено становище за техничес
кото задание за проектиране на структурна
подсистема или за част от нея и доклад за
безопасност;
31. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за привеждане на националното
законодателство в областта на железопътния
транспорт в съответствие с правото на Евро
пейския съюз;
32. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за сключване, присъединява
не, ратифициране, денонсиране и изменение
на международни договори и за участие в
международни организации в железопътния
транспорт;
33. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
проекти на подзаконови нормативни актове в
областта на железопътния транспорт;
34. ръководи дейностите, свързани с из
граждането и функционирането на система
за управление на качеството в агенцията;
35. сключва договори, свързани с осъщест
вяване дейността на агенцията;
36. утвърждава длъжностното и поименното
щатно разписание на агенцията;
37. сключва, изменя и прекратява трудовите
и служебните правоотношения на служителите
в агенцията;
38. организира прилагането и упражнява
контрол по изпълнението на задълженията,
произтичащи от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
39. издава наказателни постановления въз
основа на съставен акт за установяване на
административно нарушение.“;
б) в ал. 3 думите „в срещите на админи
стративния борд“ се заменят с „като член на
управителния съвет“.
3. В чл. 9, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. организира дейността на агенцията,
координира и контролира изпълнението на
задачите, възложени на общата и на специ
ализираната администрация;“
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б) в т. 4 думите „на звената на“ се заме
нят с „в“.
4. В чл. 10, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. финансово управление, контрол и сче
товодна отчетност;“.
5. В глава трета раздел ІІІ се изменя така:
„Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 12. (1) Специализираната администра
ция подпомага изпълнителния директор при
изпълнението на правомощията му.
(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Регулиране“ и в
Главна дирекция „Железопътна инспекция“,
наричана по-нататък „главна дирекция“.
(3) Агенцията осъществява компетенциите
си чрез териториални звена към главната ди
рекция в София, Пловдив и Горна Оряховица,
които са със статут на отдели.
Чл. 13. (1) Изпълнителна агенция „Же
лезопътна администрация“ чрез дирекция
„Регулиране“ изпълнява функциите си на
регулаторен орган в железопътния транспорт
и на орган, отговорен за контрола по прила
гането на Регламент (ЕО) № 1371/2007.
(2) Дирекция „Регулиране“:
1. извършва контрол относно предоставяне
то на достъп до железопътната инфраструктура
без дискриминация;
2. п роверя ва ра внопос та венос т та п ри
предоставяне на достъп до железопътната
инфраструктура по коридорите в съответствие
с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010;
3. изготвя предложение до изпълнителния
директор за определяне на приоритета в раз
пределението на капацитета на железопътната
инфраструктура в условия на бедствия;
4. упражнява контрол и извършва провер
ки по жалби от железопътни превозвачи за
несправедливо третиране и дискриминиране
от страна на управителя на железопътната
инфраструктура във връзка с предоставянето
на капацитета, размера и структурата на инфра
структурните такси и референтния документ
за мрежата и подготвя мотивирано решение
на изпълнителния директор по жалбите;
5. проверява изпълнението на изискванията
за издаване и преразглеждане на лицензия за
железопътен превоз на пътници и/или товари
и подготвя доклад до изпълнителния директор;
6. изготвя предложения за съгласуване на
проектите за пресичане на железопътните
линии от железопътната инфраструктура с
пътищата от републиканската пътна мрежа,
с местните пътища, улици и тръбопроводи,
кабелни и въздушни високоволтови и ниско
волтови линии и други, както и на проекти
те за свързване на железопътните линии от
железопътната инфраструктура;
7. следи за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1371/2007;
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8. следи за изпълнението на задълженията
за обществени услуги с железопътен транспорт;
9. изготвя анализ дали основната цел на
международен превоз на пътници е превоз
между железопътни гари, разположени на
територията на Република България, и дали
този превоз би нарушил икономическото рав
новесие на договора за обществена превозна
услуга и подготвя решение на изпълнителния
директор;
10. извършва проверки на управителя на
железопътната инфраструктура и на железо
пътни превозвачи и при установени наруше
ния предлага на изпълнителния директор да
издаде предписание, акт за установяване на
административно нарушение или решение;
11. систематизира, обработва и съхранява
статистически данни за дейността на упра
вителя на железопътната инфраструктура и
на превозвачите;
12. участва в комисии за разглеждане на
предложения, постъпили в агенцията, за про
мени в републиканската транспортна схема;
13. участва в работата на международни
организации, меж д у народни инстит у ции,
съвещания и работни групи в областта на
железопътния транспорт, включително ре
гулиращи транспортния железопътен пазар;
14. извършва дейността по регистриране на
лицата, които организират курсове за обучение
на консултанти по безопасността на превозите
на опасни товари, и предлага на изпълнител
ния директор да утвърди учебната програма,
свързана с обучението на кандидатите;
15. участва в разработването и предлага
на изпълнителния директор проекти на под
законови нормативни актове в областта на
железопътния транспорт;
16. подпомага изпълнителния директор
при изпълнението на задълженията му във
връзка с организацията и координацията по
въпросите на Европейския съюз;
17. участва в разработването на междуна
родни договори в областта на железопътния
транспорт, по които Република България е
страна;
18. предлага на изпълнителния директор
съобразно правомощията му налагане на
административни наказания за констатирани
нарушения във връзка с достъпа и използването
на железопътната инфраструктура.
(3) Дирекцията води, поддържа и актуали
зира регистри и/или информационни масиви.
Чл. 14. (1) Изпълнителна агенция „Железо
пътна администрация“ чрез Главна дирекция
„Железопътна инспекция“ изпълнява функци
ите си на национален орган по безопасността.
(2) Главна дирекция „Железопътна ин
спекция“:
1. проверява изпълнението на изисквани
ята за издаване, подновяване, изменение или
отменяне на сертификат за безопасност на
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железопътен превозвач и удостоверение за
безопасност на управител на железопътна
та инфраструктура и изготвя становище до
изпълнителния директор дали кандидатите
отговарят на съответните изисквания;
2. извършва проверки относно функци
онирането на системите за управление на
безопасността на железопътните превозвачи и
управителя на железопътната инфраструктура;
3. проверява изпълнението на изисквани
ята за издаване или отнемане сертификат на
лице, отговорно за поддръжката на превозните
средства, и изготвя становище до изпълни
телния директор дали кандидатите отговарят
на условията за издаването им;
4. извършва постоянен контрол върху лица
та, отговорни за поддръжката на превозните
средства, и при констатирано нарушение
издава задължително предписание;
5. при неизпълнение на предписание в
указания срок прави предложение до изпъл
нителния директор на агенцията за отнемане
на сертификата на лице, отговорно за под
дръжката на превозните средства;
6. извършва проверки по изграждането,
ремонта, поддръжката и експлоатацията на
железопътната инфраструктура, безопасността
на движението и на превозите и техническото
състояние на подвижния състав;
7. извършва проверки по спазване на об
щите изисквания и условия за безопасност
и техническа експлоатация по отношение
на вътрешния железопътен транспорт и на
предприятията, извършващи строителни и
ремонтни дейности на обекти от железопът
ната инфраструктура;
8. проверява инструкциите за осъщест
вя ва не дей нос т та на п ред п ри я т и я та с ъс
собствен железопътен транспорт, изготвени
от съответния ръководител, и ги предлага
на изпълнителния директор за съгласуване;
9. извършва проверки относно работата
на персонала, отговорен за безопасността, на
управителя на инфраструктурата и на превоз
вачите, както и на строителните и ремонтните
предприятия и на вътрешния железопътен
транспорт на министерства, ведомства, дру
жества и предприятия;
10. разработва предложения за приемане
на нови или за промяна на съществуващите
Национални правила за безопасност (НПБ)
и техническите правила и предлага на изпъл
нителния директор да уведоми Европейската
комисия за тях;
11. предлага на изпълнителния директор за
утвърждаване списък на длъжностите, свър
зани с безопасността на превозите, съобразно
извършваните дейности, за които се изисква
правоспособност, изготвен от съответния
работодател;
12. провежда изпити на кандидатите за при
добиване или признаване на правоспособност
за дейности, свързани с безопасността на пре
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возите в железопътния транспорт, и подготвя
за издаване от изпълнителния директор на
свидетелствата за правоспособност на лицата,
издържали изпита, свидетелствата за призна
ване правоспособност на лицата, придобили
право да упражняват регулирана професия
в железопътния транспорт, и свидетелствата
на машинисти, управляващи локомотиви и
влакове в рамките на железопътната система
на Европейския съюз;
13. провежда изпити за проверка на зна
нията на лицата, заемащи длъжност от же
лезопътния транспорт, която е свързана с
безопасността на превозите;
14. подпомага изпълнителния директор при
изготвяне на предложение до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за одобряване на мерки за пре
дотвратяване и преодоляване на последиците
от бедствия и аварии, засегнали железопътната
инфраструктура;
15. извършва техническо разследване на
причините за железопътни произшествия и
инциденти;
16. изготвя задължителни предписания във
връзка с проведено разследване и установяване
на причините за произшествия и инциденти
в железопътния транспорт;
17. подготвя и представя на изпълнител
ния директор проект на годишен доклад за
състоянието и развитието на безопасността
през предходната година и след одобряването
му го публикува на страницата на агенция
та в интернет и го изпраща в Европейската
железопътна агенция;
18. участва в комисии за разглеждане и
решаване на постъпилите предложения за
промени в общинските и областните транс
портни схеми;
19. разглежда заявления за издаване на
разрешение за извършване на дейности по
оценяване и проверка на съответствието на
съставните елементи и подсистемите или на
части от тях с техническите спецификации за
оперативна съвместимост и изготвя предложе
ние до изпълнителния директор за издаване
или отказ за издаване на разрешение;
20. разглежда заявления за издаване на
разрешение за извършване на дейности по
оцен яване и проверка на съответствието
на подсистема или на част от подсистема с
националните правила за безопасност или с
техническите правила и подготвя становището
на изпълнителния директор за степента на
изпълнение на изискванията от заявителя;
21. извършва проверки върху дейността на
лицата, получили разрешение за дейностите
по оценяване и проверка на съответствието на
съставни елементи и подсистеми с технически
те спецификации за оперативна съвместимост
и с националните правила за безопасност или
с техническите правила;
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22. разглеж да техническото задание за
проектиране на структурна подсистема или
на част от нея и доклада за безопасност и
подготвя писмено становище до изпълнител
ния директор;
23. разглежда заявлението и приложените
към него документи за издаване на разрешение
за въвеждане в експлоатация на структурна
подсистема или на част от нея и след устано
вяване на съответствие с нормативните изис
квания предлага на изпълнителния директор
да издаде разрешението;
24. разглежда заявлението и приложените
към него документи за издаване на разреше
ние за въвеждане в експлоатация на превозно
средство и след установяване на съответствие
с нормативните изисквания предлага на изпъл
нителния директор да издаде разрешението;
25. разглежда заявление за допускане на
отклонение от техническите спецификации
за оперативна съвместимост и изготвя досие
за искане на отклонението;
26. осигурява изпълнението на изисквани
ята, произтичащи от европейски нормативни
актове, касаещи оперативната съвместимост
в областта на железопътния транспорт.
(3) Дирекцията води, поддържа и актуали
зира регистри и/или информационни масиви.“
6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Издръжката на агенцията се
осигурява от бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията по определена от него бюджетна
сметка.
(2) Агенцията е администратор на следните
приходи:
1. такси за издаване на документи и за
извършване на административни услуги, оп
ределени в Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104
от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105
от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от
2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.,
бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.);
2. глоби и имуществени санкции по Закона
за железопътния транспорт;
3. лихви;
4. собствени приходи.“
7. В чл. 18, ал. 2 думите „главната дирекция“
се заменят с „главния директор на Главна
дирекция „Железопътна инспекция“.
8. В чл. 22 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Административно обслужване на фи
зически и юридически лица се извършва от
9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията,
извършващи административно обслужване,
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прилагат изискванията, утвърдени с вътреш
ните правила за организация на администра
тивното обслужване.
(4) Отработването и отчитането на ра
ботното време се извършва в съответствие
с условията, предвидени с правилника за
вътрешния трудов ред.“
9. Приложението към чл. 8, ал. 2 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Из
пълнителна агенция „Железопътна администра
ция“ – 52 щатни бройки

Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
8
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско управление“
8
Специализирана администрация
42
в т.ч.:
дирекция „Регулиране“
11
Главна дирекция „Железопътна
инспекция“
31
в т.ч.:
териториални звена – София, Пловдив и
Горна Оряховица
15“.
§ 4. В Устройствения правилник на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“,
приет с Постановление № 210 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2010 г. и бр. 22 и 26 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 1, т. 19 думите „вътрешния
ред, работната заплата и наградите“ се заме
нят с „вътрешния ред и работната заплата“.
2. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) За образцово изпълнение на служебните
си задължения служителите на Изпълнител
на агенция „Морска администрация“ могат
да бъдат награждавани от изпълнителния
директор с отличие. Видът на отличието се
определя със заповедта за награждаване.“
3. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) на ред „Обща администрация“ числото
„20“ се заменя с „19“;
б) на ред „дирекция „Административноправно и финансово-счетоводно обслужване“
числото „20“ се заменя с „19“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „273“ се заменя с „274“;
г) на ред „дирекция „Инспекционна дей
ност“ числото „18“ се заменя с „19“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпъл
нителна агенция „Проучване и поддържане
на р. Дунав“, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 96
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от 2005 г., бр. 43 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 64 от 2011 г. и бр. 22 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 2 числото „130“ се заменя
със „125“.
2. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) числото „130“ се заменя със „125“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „114“ се заменя със „109“;
в) на ред „дирекция „Поддържане на пла
вателния път и техническа“ числото „82“ се
заменя със „77“.
§ 6. В Постановление № 232 на Министер
ския съвет от 2009 г. за закриване на Държав
ната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Елек
тронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от
2010 г. и бр. 40 и 54 от 2011 г.) в приложението
към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Изпълнителна агенция „Проуч
ване и поддържане на река Дунав“ числото
„130“ се заменя със „125“.
2. На ред „Изпълнителна агенция „Авто
мобилна администрация“ числото „581“ се
заменя с „586“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 23
ОТ 14 ЯНУАРИ 2013 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-23 Света Марина“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, и за уведомление за
предоставяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкур
си и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 231 на Министерския съвет от 2010 г.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-23 Света
Марина“, разположена в континента лни я
шелф и в изк лючителната икономическа
зона на Република България в Черно море,
с размер 1612 кв. км, с координати на гра
ничните точки от № 1 до № 15 съгласно
приложението.
2 . Ув едо м я в а , че п р едо с т а в я не т о н а
разрешението по т. 1 ще се извърши чрез
неприсъствен конкурс.
3. Определ я срок на разрешението за
търсене и проучване 5 години от датата на
влизане в сила на договора за търсене и
проучване с право на продължение съглас
но чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните
богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от об
народването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията
за участие в конкурса е до 17,00 ч. на 140ия ден от обнародването на решението в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията
по конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 155ия ден от обнародването на решението в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се
получават в стая № 902 в сградата на Ми
нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
в определения по т. 4 срок след представяне
на платежно нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма:
BIC код на БНБ за плащания в лево
ве – BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във ва
лута – BNBGBGSF,
IBAN – BG79 BNBG 9661 3000 1026 01,
БНБ – ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-23 Света Марина“, заку пу вани в
полза на кандидата, чието име се изписва
задължително на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса тряб
ва да отговарят на изискванията на чл. 23,
ал. 1 от Закона за подземните богатства.
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9. Предложенията на кандидатите по кон
курса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда, бонуси и притежаваните
у п ра вленск и и фи на нсови въ змож нос т и,
както е предвидено в конкурсните книжа.
10. Определя депозит за участие в конкур
са в размер 10 000 лв., платим до срока по
т. 5 по банкова сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма:
BIC код на БНБ за плащания в лево
ве – BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във ва
лута – BNBGBGSF,
IBAN – BG17 BNBG 9661 3300 1026 01,
БНБ – ЦУ.
11. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дне
вен срок от датата на известието до него за
недопускането му.
12. Депозит ът на у частника, спечелил
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
подписване на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнарод
ването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на раз
решение за търсене и проучване.
13. За явлени ята за у частие в конк у р 
са и п ред ложен и я та на к а н д и дат и т е по
конкурсните условия се подават в служба
„Деловодство“ на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма на адрес:
ул. Триадица 8, София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона
за подземните богатства.
14. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
15. Конкурсът се провеж да и когато има
само един допуснат кандидат.
16. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
16.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
16.2. Да организира и проведе конкурса.
17. Решението да се обнародва в „Държа
вен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет. Решението да се обяви
в общините Каварна, Ба лчик, А ксаково,
Варна и Аврен.
18. Решението може да се обжалва по
реда на А д м и н ис т рат и вно -п роцес уа л н и я
кодекс в 14-дневен срок от обнародването
му в „Официален вестник“ на Европейския
съюз пред Върховния административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
СПИСЪК
с координати на граничните точки
Координатна система WGS 84
№

Географска дължина Географска ширина
(° ' ")

(° ' ")

1.

28°37'04.00"

43°30'06.00"

2.

28°45'00.00"

43°30'06.00"

3.

28°45'00.00"

43°27'51.98"

4.

29°01'30.88"

43°27'51.13"

5.

29°01'33.16"

43°24'18.64"

6.

29°10'19.47"

43°24'18.00"

7.

29°10'19.50"

43°19'00.00"

8.

29°06'00.00"

43°19'00.00"

9.

29°06'00.00"

43°13'00.00"

10.

28°50'00.00"

43°13'00.00"

11.

28°50'00.00"

43°10'00.00"

12.

28°45'00.00"

43°10'00.00"

13.

28°45‘00.00"

43°07'00.00"

14.

28°30'00.00"

43°07'00.00"

15.

28°30'00.00"

43°20'00.00"
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода
2012 – 2014 г.
(Одобрена с Решение № 1014 от 12 декември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
17 декември 2012 г.)
Правителството на Република България
и пра ви т елс т во т о на Реп убл ика Гърц и я,
наричани по-долу „страните“,
ръководени от желанието да развиват
сътрудничеството си в областта на образо
ванието, науката, културата и спорта,
и в изпълнение на чл. 13 на Спогодбата
за сътрудничество в областта на културата,
подписана на 31 май 1973 г. в Атина,
се споразу м я ха за следната Прог рама
за сътрудничество в областта на науката,
образованието и културата за периода от
2012 до 2014 г.:
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I. Образование и наука
Член 1
Страните следва да насърчават сътруд
ничеството меж ду Българската академи я
на науките и Атинската академия въз осно
ва на пряко споразумение и в рамките на
финансовите възможности на двете научни
институции.
Член 2
Страните следва да насърчават прякото
сътрудничество между своите висши учи
лища чрез обмен на документация, опит в
управлението на образованието, в научноиз
следователската дейност и др.
Член 3
Страните следва да подпомагат участието
на своите учени и изследователи в научни
срещи, конференции, конгреси и симпозиуми,
организирани в другата държава.
Член 4
Ежегодно българската страна предоставя:
– Една стипендия за пълен срок на обуче
ние във висшите си училища за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“. Това включва
както нова стипендия, така и продължаване
на последната, като тя има предимство пред
първата.
– Една стипендия за срок 10 месеца за
магистърска степен на висше образование,
спец иа л иза ц и я и л и нау ч н и изслед ва н и я.
Това включва както нова стипендия, така
и продължаване на последната, като тя има
предимство пред първата.
– Две стипендии за участие в летен семи
нар по език, история и култура, съответно по
една в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и във Великотърновския универ
ситет „Св. св. Кирил и Методий“.
Ежегодно гръцката страна предоставя:
– Една стипендия за обучение в бакала
върска степен във висшите им учебни заве
дения. Това включва както нова стипендия,
така и продължаване на последната, като тя
има предимство пред първата.
– Една стипенди я с продъл ж ителност
10 месеца всяка за магистърска степен на вис
ше образование или изследване. Това включва
както нова стипендия, така и продължаване
на последната, като тя има предимство пред
първата.
– Две стипендии за участие в летни кур
сове по език, история и култура.
Член 5
По време на валидността на тази Про
грама страните разменят двама членове на
преподавателския състав на своите висши
учебни заведения за период 8 дни всеки с
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цел изнасяне на лекции, обмяна на опит в
областта на висшето образование и улесня
ване на научните контакти.
Член 6
Страните следва да продължат да си сътруд
ничат за обективното представяне на историята,
географията и културата на другата страна в
учебниците за началните и средните училища
в съответствие с духа и целите на ЮНЕСКО
и Съвета на Европа. С тази цел след размяна
на съответните учебници ще има срещи на
експерти от двете страни, като детайлите ще
бъдат договорени по дипломатически път.
Член 7
Страните следва да насърчават обмена на
информация и документация с оглед улес
няване признаването и еквивалентност та
на дипломите, сертификатите и научните
степени от компетентните власти съгласно
съответните норми във всяка страна.
Член 8
Страните насърчават изучаването на езика
на другата страна, като разменят гост-лекто
ри по български език и литература, както и
по гръцки език и литература, при съгласие
на изпращащата страна и приемащите уни
верситети.
Член 9
Всяка от страните предоставя възможност
за записване на студенти за пълен срок на
обучение при условията и по реда за прием и
обучение съгласно действащото в приемащата
страна законодателство.
Член 10
Страните следва да обменят учебни про
грами и информационни материали относно
образователните им системи.
Член 11
Страните насърчават участието на учени
ци в различни образователни прояви, като
олимпиади, балканиади и други по различни
учебни дисциплини, както и в културни про
яви, организирани във всяка от тях.
Член 12
Страните следва да насърчават инициативи
в рамките на междубалканското сътрудни
чество в областта на образованието.
Член 13
Ст рани те следва да си сът рудни чат в
областта на ученето през целия живот в съ
ответствие с Меморандума на Европейската
комисия.
Член 14
Страните следва да продължат да насър
чават разпространението на техните език и
култура в другата страна.
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II. Библотеки и архиви
Член 15
Страните следва да насърчават сътрудни
чеството между техните библиотеки, което
може да включва размяна на книги, публи
кации и периодични издания, както и обмен
на микрофилми и библиотечни материали в
съответствие с националното им законода
телство.
Член 16
Страните следва да насърчават сътрудни
чеството между техните държавни архивни
институции, като разменят на реципрочна
основа копия на документи, осъществяват
съвместна дейност по архивни проекти от
взаимен интерес и др., в съответствие с тях
ното законодателство.
III. Образование по изкуствата
Член 17
По време на валидността на тази Програма
страните следва да насърчават установяването
на контакти и сътрудничество между сродни
училища по изкуствата. Това сътрудничество
включва обмен на информация за учебни
планове и учебна литература.
IV. Култура и изкуство
Член 18
Страните следва да обменят информация
относно организираните от тях международни
културни прояви, като фестивали, конкурси и
др., и насърчават участието на представители
на другата страна в тях съгласно регламента
на всяка отделна проява.
Член 19
Страните следва да насърчават сътрудни
чеството в областта на театъра, музиката,
фолклора, балета и модерните танци и участи
ето на състави, изпълнители и специалисти в
културни прояви по покана на организаторите.
Член 20
Страните подкрепят сътрудничеството в
областта на изобразителните изкуства и учас
тието на техни представители в провежданите
в тази област прояви.
За популяризиране произведенията на ар
тисти от другата страна страните насърчават
размяната на изложби и творци.
По време на валидността на тази Програ
ма страните разменят на реципрочна основа
по една представителна изложба. Темата и
подробностите ще бъдат договорени по ди
пломатически път.
Член 21
Страните насърчават установяването на
преки контакти между съответните им ин
ституции, като:
– спомагат за обмена на специалисти в
областта на проучването, опазването и по

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

пуляризирането на културното наследство,
както и съвместни проекти в тази област;
– разширяват взаимното сътрудничест
во в областта на музейното дело, както и
обменят делегации в областта на културата
и изкуството.
Член 22
Страните следва да насърчават сътруд
ничеството между държавните институции,
които са отговорни за опазването на тяхното
култ у рно наследство, чрез улесняване на
техническото оценяване, записването, опаз
ването и популяризирането на културните
ценности и обекти според национа лното
законодателство на двете страни и между
народните инструменти, приети от страните
в това отношение. В тази рамка държавните
институции следва да насърчават:
– обмена на научна информация, публи
кации и опит в запазването на културното
наследство;
– обмена на информация и опит относно
законодателството в сферата на опазване на
културното наследство;
– размяната на двама експерти по дей
ности, свързани с консервация и реставрация
на културното наследство, както и двама
археолози от компетентни държавни инсти
туции за период до 10 дни всеки;
– разработването на съвместни проекти
по международни програми в сферата на
опазване на културното наследство в съот
ветствие със законодателството на страната,
на чиято територия се реализира проектът;
– разработването на съвместни проекти
по международни програми в сферата на
обу чаването на експерти по опазване на
културното наследство;
– разработването на съвместни проекти
за конкретни обекти – културни ценности,
във връзка с тяхното опазване, консервация
и реставрация в съответствие със законода
телството на страната, на чиято територия
се реализира проектът.
Сътрудничество в областта на забраната и
предотвратяването на незаконния износ, внос
и прехвърляне на собственост на културни
ценности в съответствие с националното
законодателство на двете страни и задъл
женията, произлизащи от международните
инструменти, на които те са договарящи
страни.
Член 23
Страните следва да насърчават преките
контакти между сдруженията на техните пи
сатели за целите на внедряване на проекти
за сътрудничество в областите на техните
интереси.
Член 24
Страните следва да насърчават инициа
тивите на издателските къщи за публикува
нето на преводи на съвременни литературни
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творби от другата страна. С тази цел по
време на валидността на програмата стра
ните разменят по един експерт (издател или
преводач) за период до 7 дни всеки.
Член 25
Страните следва да насърчават съвмест
ното организиране на литературно събитие,
посветено на личности от областта на ли
тературата, предложени от другата страна.
Член 26
Страните следва да насърчават съвмест
ното у част ието в панаи ри на к нигата и
изложби, организирани във всяка страна.
Член 27
С цел разширяване на сътрудничеството
в областта на филмовата продукция по вре
ме на валидността на Програмата страните
следва да насърчават:
– участие на представители и филмови
произведения на всяка страна в меж дуна
родни филмови фестивали, организирани
в другата страна, съгласно регламента на
всяка отделна проява;
– орга низи ра не на фи л мови д н и и л и
на седмица на киното във всяка страна;
услови я та се у точн яват ди рек т но меж д у
компетентните институции;
– размяна на информация и публикации
относно киноизкуството.
Член 28
Страните следва да насърчават сътрудни
чеството между националните филмотеки.
Член 29
Страните следва да насърчават обмена на
солисти и художествени състави на базата
на импресарската дейност или чрез преки
контакти.
Член 30
Страните по време на валидност та на
тази Програма следва да разменят експерти,
работещи в различни области на културата, в
рамките на 35 дни общо, като всяко отделно
посещение не превишава 10 дни.
V. Културен туризъм
Член 31
Страните следва да насърчават контакти
те, обмена на информация и опит в сферата
на културния туризъм меж ду съответните
организации, като си сътрудничат по мно
гостранни проекти по линия на Съвета на
Европа и ЮНЕСКО.
VI. Международни организации в област
та на образованието, науката и културата
Член 32
Страните насърчават сътрудничеството
в облас т та на образова н иет о, нау ката и
културата в рамките на Съвета на Европа,
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ЮНЕСКО и други международни организа
ции и институции.
Член 33
Ст рани те следва да си сът рудни чат в
рамк и те на п рог рами те на Европейск и я
съюз в областта на образованието, науката,
културата, културното наследство, младежта
и медиите.
VII. Средства за масова информация
Член 34
Страните съдействат за изпълнение на
Споразумението за сътрудничество между
Българската телеграфна агенция (БТА) и
Атинската телеграфна агенция (АПЕ).
Член 35
Страните съдействат за подновяване на
споразуменията за сътрудничество меж ду
Българското национално радио и Българската
национална телевизия с Гръцкото радио и
телевизия.
VIII. Спорт
Член 36
Страните признават важността на спорта
като средство за консолидиране на световния
мир и промотирането на братство и приятел
ство между народите и хората. Те също така
признават важната образователна, социална
и възстановителна функция на спорта, както
и приноса му за общественото здраве.
По тези причини ст раните ще т ърсят
начин за насърчаване на по-ши роко съ
трудничество в областта на спорта и фи
зическото възпитание, като по този начин
ще се осъществява директен контакт между
спортните организации на двете страни, как
то и сътрудничество между Антидопингов
център – България, и Гръцкия национален
съвет за борба с допинга.
Съдържанието и детайлите на това сът
ру д н и че с т во, ко е т о вк л юч ва с ъщо т а к а
въ змож нос т та за с ът ру д н и чес т во меж д у
спортни организации в двете страни, се до
говарят пряко между споменатите по-горе
институции.
Член 37
Страните приветстват съвместните усилия
на Меж д у народни я олимпийск и комитет
и Общото събрание на Организацията на
обединените нации за възраждане на Олим
пийското примирие и неговото съблюдаване
по време на Олимпийските игри и след това.
В тази връзка страните приветстват пред
приетата от Гърция и Международния олим
пийски комитет инициатива за установяването
в Атина на Международен център по Олим
пийско примирие и потвърждават тяхната воля
активно да поддържат тази инициатива чрез
дипломатически, образователни, културни и
други подходящи средства.
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IX. Младеж
Член 38
Страните следва да насърчават преките
контакти и сътрудничество меж ду инсти
т у ции те, занимаващи се с въпроси те на
младежта във всяка страна, насърчавайки
обмена на правителствени експерти или не
правителствени делегати, занимаващи се с
въпросите на младежта с цел запознаване с
младежките политики, програмите за разви
тие на младежта и младежките организации
на другата страна.
Член 39
Страните следва да насърчават техните
компетентни власти по младежката поли
тика да организират по време на действи
ето на Програмата тематични програми за
младежки обмени в двете страни. Всички
останали въпроси се съгласуват по дипло
матически път.
X. Местно и трансгранично сътрудничество
Член 40
Страните следва да насърчават и улес
н я ват пар т н ьорско т о с ът ру д н и чес т во на
регионално и местно равнище.
Член 41
Страните следва да насърчават и улесняват
трансграничния културен обмен.
ХI. Други
Член 42
Тази програма не изключва осъществя
ването на други прояви в областта на об
разованието, науката, културата и спорта,
договорени по дипломатически път.
Член 43
Приложението, отнасящо се до финансо
вите и общите разпоредби по тази Програма,
представлява неразделна част от нея.
Член 44
Тази Програма влиза в сила от датата на
подписването є и остава в сила до 31 декем
ври 2014 г. Валидността є се продължава
до подписването на нова програма в София
през първото полугодие на 2015 г.
Подписана в Атина на 17 декември 2012 г.
в два оригинални екземпляра на английски
език.
За правителството
За правителството
на Република
на Република
България:
Гърция:
Николай Младенов,
Димитрис
министър на
Аврамопулос,
външните работи
министър на
външните работи
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Общи разпоредби в областта на образованието и науката
а) Персонален обмен
Изпращащата страна определя участници
те, които се разменят съгласно разпоредбите
на тази Програма, и уведомява приемащата
страна най-малко 2 месеца преди предлага
ната дата за заминаване.
Изпращащата страна съобщава на при
емащата страна следните данни: имена на
определените лица, професионална квалифи
кация, научна степен и звание, владеене на
чужди езици (английски, френски, немски
или езика на страната домакин), предложение
за програма и продължителност на престоя,
както и други необходими данни.
Приемащата страна информира изпра
щащата страна за своето съгласие не покъсно от 1 месец преди предложената дата
на посещението.
След получаване съгласието на приема
щата страна изпращащата страна съобщава
точната дата на заминаване и начин на
пътуване най-малко 15 дни предварително.
б) Обмен на стипендианти
1. Страната, предоставяща стипендиите,
съобщава своите предложени я най-късно
до 31 януари.
2. Изпращащата страна предоставя на
приемащата страна документите за канди
датстване най-късно до 31 март.
3. Документите за кандидатстване трябва
да съдържат:
– формуляр за участие;
– биографична справка;
– заверени фотокопия на дипломите;
– работна програма;
– медицинско удостоверение;
– коп и я на на л и ч н и с ер т ифи к ат и за
езикови умения.
4. Приемащата страна уведомява за ут
върж даването на кан ди дат и те най-к ъсно
до 30 юни.
5. За кандидатите, записали се за при
добиване на пълна степен на образование
във висши учебни заведения, приемащата
страна осигурява безплатни езикови курсо
ве. Кандидатите за магистърска степен на
висше образование или изследване следва
да владеят езика на приемащата страна,
английски или френски език.
6. По-специално кандидатите за магис
търско обучение или изследване включват в
техните документи за кандидатстване пис
мо за прием от университет в приемащата
страна в случай на следдипломно обучение
или писмо-покана от университет или из
следователска инст и т у ци я в п риемащата
страна в случай на научна дейност.
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в) Летни семинари
Изпращащата страна предоставя на при
емащата страна документите за кандидат
стване най-късно до 31 март.
Приемащата страна уведомява за утвържда
ването на кандидатите най-късно до 31 май.
г) Гостуващи лектори
Лектори по български език и литература
и гръцки език и литература се разменят на
реципрочна основа съгласно действащите в
приемащата страна нормативни разпоредби.
Страните си запазват правото да внасят
промени в посочените крайни срокове, необхо
димите документи или квалификации. Повече
подробности се публикуват в конкретното
инициативно писмо за стипендии за всяка
академична година, което се публикува от
гръцкото Министерство на образованието и
вероизповеданията, културата и спорта.
Б. Финансови условия в областта на обра
зованието и науката
а) Персонален обмен
1. Изпращащата страна или кандидатите,
които се обменят в изпълнение на тази Прог
рама, поемат всички пътни разходи до мес
тонахождението на съответните участващи
институции в приемащата страна и обратно.
2. Българската страна осигурява транс
портните разходи на територията на стра
ната съгласно работната програма, храна
и непредвидени и к вартирни разноск и в
съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство.
3. Гръцката страна осигурява:
– средства за настаняване и дневни раз
ходи в съответствие със средните разходи за
живот в страната;
– медицинско обслужване в държавните
болници при спешни случаи в съответствие
със законодателството.
Подробности се публикуват в конкретното
инициативно писмо за стипендии за всяка
академична година.
б) Обмен на стипендианти
Кандидатите поемат пътните разходи до
столицата на приемащата страна и обратно.
1. Българската страна осигурява:
◦ Бъ лгарската ст рана освобож дава о т
такси за обучение стипендиантите, приети
за пълен срок на обучение и за придобиване
на магистърска степен, специализация или
п ровеж дане на нау чно изследване, и им
осигурява:
– стипендия в зависимост от действащото
законодателство;
– настаняване в студентско общежитие и
ползване на студентски стол срещу заплащане;
– достъп до библиотеки, база данни, ла
боратории и др.;
– медицинско обслужване при спешни
състояния съгласно законодателството си.
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2. Гръцката страна осигурява:
◦ Месечни средства за квартира и дневни
разходи в съответствие със средните разходи
за живот в страната. Подробности се пуб
ликуват в конкретното инициативно писмо
за стипендии за всяка академична година.
◦ Еднократни средства при пристигане за
квартирни разходи за стипендиантите, кои
то се обучават в Атина или в провинциите.
Подробности се публикуват в конкретното
инициативно писмо за стипендии за всяка
академична година.
◦ Студенти, чиято стипендия е подновена,
нямат право на такива еднократни средства.
◦ Медицинско обслужване в държавните
болници при спешни случаи в съответствие
със законодателството.
◦ Еднократни средства за транспортни
разходи на територията на страната за лица,
приети в магистърска степен на висше образо
вание, или изследователи, които се налага да
пътуват от тяхното местопребиваване, с цел
провеждане на научни изследвания, одобрени
от компетентните служби в Министерството
на образованието и вероизповеданията, спорта
и науката, при условие че има обоснована
причина от ръководителя. Подробности се
публикуват в конкретното инициативно писмо
за стипендии за всяка академична година.
◦ Освобождаване от такси за обучение в
програми за придобиване на бакалавърска
степен на висше образование.
◦ По отношение на обучения за придо
биване на магист ърска степен на висше
образование кандидатите са освободени от
такси за обучение единствено ако изберат
да кандидатстват за магистърски курсове,
за които няма такса за обучение. Списък с
всички безплатни курсове (обозначени като
„държавен бюджет“), както и циркулярно
писмо за всяка академична година може
да бъдат намерени на уебсайта на гръцкото
Министерство на образованието и религи
озните въпроси, културата и спорта: www.
minedu.gov.gr.
◦ Студенти, записани в магистърска степен
на висше образование, или изследователи,
които желаят да посещават курсове по ново
гръцки език, не са освободени от съответните
такси за обучение.
◦ Заинтересованите лица трябва да пре
доставят всичк и док у менти/сертификати,
упоменати в конкретното инициативно пис
мо за стипендии за съответната академична
година. Всички документи следва да бъдат
преведени на езика на приемащата страна
или на английски език. Конкретното иници
ативно писмо за стипендии се публикува до
декември на предходната академична година
и се изпраща до Посолството на Република
България в Република Гърция, Посолството
на Република Гърция в Република Бълга
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рия и също така се публикува на интернет
страницата на гръцкото Министерство на
образованието и вероизповеданията, спорта
и науката.
в) Летни курсове:
1. Кандидатите следва сами да покрият
пътните разходи до мястото на провеждане
на летния курс и обратно.
2. Приемащата страна следва да покрие
таксата за участие, разходите за настаняване
и храна.
3. Повече подробности се посочват в кон
кретното инициативно писмо за стипендии
за всяка академична година.
Страните си запазват правото да внасят
промени в посочените разпоредби в зависи
мост от социално-икономическите условия.
Страните следва да информират компетент
ните органи за всяка такава промяна.
В. Общи разпоредби в областта на културата
a) Персонален обмен
Кандидатите за обмен в рамките на тази
п рог ра ма с е п ред ла гат о т изп ра ща щата
страна, която информира приемащата стра
на 3 месеца преди предвижданата дата на
заминаване. Изпращащата страна предоставя
на приемащата страна всички необходими
данни за академичната и професионалната
квалификация на кандидатите, предложената
работна програма, срок на пребиваване и
всяка друга необходима информация.
Приемащата страна уведомява изпраща
щата страна за съгласието си поне 30 дни
преди предлаганата дата на заминаване.
След получаване на съгласието на приема
щата страна изпращащата страна съобщава
за точната дата на заминаване поне 15 дни
предварително.
Кандидатите за обмен трябва да знаят добре
езика на страната домакин или английски
или френски език.
б) Обмен на изложби
Изпращащата страна уведомява приема
щата страна поне 12 месеца предварително
за датите и темата на подготвяната изложба.
За по-доброто организиране на изложбата из
пращащата страна предоставя необходимите
технически данни за изложбата на приемащата
страна, както и необходимите материали за
отпечатване на каталога (предговор, списък
на експонатите, снимки и др.) поне 6 месеца
преди откриването на изложбата. Експонати
те пристигат до местоназначението си поне
15 дни преди откриването на изложбата.
Г. Фи на нсови ус лови я в облас т та на
културата
a) Персонален обмен
Разходите по пътуване и пребиваване на
лица по Програмата се рег улират, както
следва:

ВЕСТНИК
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1. Изпращащата страна поема пътните
разходи до и от столицата на приемащата
страна.
2. Приемащата страна поема разходите за
прехрана, настаняване и вътрешен транспорт
на лицата по време на техния престой в
съотв етствие с разпоредбите на Програмата.
б) Обмен на изложби
1. Условията на обмен на изложби ще бъ
дат съгласувани при всеки конкретен случай
пряко от компетентните гръцки и български
институции в съответствие с чл. 23.
2. В случай на повреда приемащата стра
на следва да предостави на изпращащата
страна безплатно пълна документация, за
сягаща причината за повредата, с цел да се
улесни изпращащата страна да претендира
за щети пред застрахователната компания.
Приемащата страна не се упълномощава да
възстановява повредените обекти до тяхното
оригинално състояние, преди да е получила
съгласието на изпращащата страна.
Д. Такси за пребиваване
Страните освобождават гражданите на
другата страна от заплащането на такси за
разрешително за престой, когато същите са
свързани с изпълнението на тази Програма.
294

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5
от 2010 г.; доп., бр. 42 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 3, ал. 2, т. 2 думите „старши и
висши“ се заличават.
§ 3. Алинея 5 на чл. 9 се изменя така:
„(5) Попълнените и подписани формуляри
за оценка се съхраняват в служебните доси
ета на служителите. Формулярите могат да
се попълват, подписват и съхраняват и като
електронен документ при спазване изисква
нията на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „от 1 декември на пред
ходната година до 30 ноември“ се заменят с
„от 1 януари до 31 декември“.
2. В ал. 3 думите „от 15 до 30 ноември на
съответната календарна година“ се заменят
с „от 1 до 31 януари на следващата година“.
§ 5. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 след думата „оценка“ числото „1“
се заличава.
2. В т. 2 след думата „оценка“ числото „2“
се заличава, а думите „Изпълнението е над
изискванията“ се заменят с „Изпълнението
надвишава изискванията“.
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3. В т. 3 след думата „оценка“ числото „3“
се заличава, а думите „Изпълнението отговаря
на изискванията“ се заменят с „Изпълнението
напълно отговаря на изискванията“.
4. В т. 4 след думата „оценка“ числото „4“
се заличава, а думите „Изпълнението не от
говаря напълно на изискванията, необходимо
е подобрение“ се заменят с „Изпълнението
отговаря не напълно на изискванията“.
5. В т. 5 след думата „оценка“ числото „5“
се заличава.
§ 6. Алинея 1 на чл. 15 се изменя така:
„(1) Ежегодните оценки на дипломатичес
ките служители се изготвят от:
1. началника на отдел – за дипломатичес
ките служители в отдела;
2. директора – за началниците на отдели
в дирекциите и за служителите в дирекция,
в която няма отдели;
3. генералния директор – за служителите
в генералната дирекция и за директорите на
дирекциите, чиято дейност наблюдават;
4. ръководителя на задграничното предста
вителство – за дипломатическите служители
в съответното представителство;
5. гла вн и я с ек ре тар – за д и рек т ори т е
на дирекциите от общата администрация
в Министерството на външните работи, с
изключение на директора на дирекция „Чо
вешки ресурси“;
6. постоянния секретар – за директорите
на дирекции „Планиране и координация“,
„Международно право и юридически въп
роси“, „Консулски отношения“ и „Човешки
ресурси“;
7. министъра – за постоянния секретар,
генералните директори, главния секретар,
главния инспектор, директора на дирекция
„Вътрешен одит“ и ръководителите на зад
граничните представителства.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служител, който не е съгласен с даде
ната му от оценяващия ръководител оценка,
може да подаде възражение, като попълни
формуляра в приложение № 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възражението по ал. 1 се подава до
контролиращия ръководител в 7-дневен срок
от датата, на която оценяваният е подписал
формуляра за оценка на изпълнението на
длъжността.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Постоянният секретар, генералните
директори, главният секретар, ръководите
лите на задграничните представителства и
ръководителите на структурни звена в МВнР
на пряко подчинение на министъра подават
възражение до него в срока по ал. 2.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Контролиращ ръководител е
ръководителят, на когото оценяващият ръ
ководител е непосредствено подчинен.
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(2) Контролиращ ръководител при оце
няването на началниците на отдели и на
служителите в дирекциите, в които няма
отдели в общата администрация, е главният
секретар.
(3) Генера лните директори са конт ро
лиращи ръководители при оценяването на
началниците на отдели в дирекциите, чиято
дейност наблюдават.
(4) Постоянният секретар е контролиращ
ръководител при оценяването на:
1. началниците на отдели в дирекциите
по чл. 15, ал. 1, т. 6;
2. служителите в генералните дирекции;
3. служителите в Инспекторат и в дирек
ция „Вътрешен одит“;
4. директорите на дирекции, които се
оценяват от генералните директори;
5. служителите в дирекциите, в които няма
отдели в специализираната администрация;
6. дипломатическите служители в задгра
ничните представителства.
(5) Контролиращият ръководител преглеж
да формулярите за оценка, като има право
да изиска от оценяващите ръководители до
пълнителна информация и аргументация за
оценките, да поиска допълнително мнение
на други служители за работата на оценява
ния, както и да направи коментар, който да
запише в съответния раздел на формуляра
за оценка.
(6) Контролиращият ръководител подпис
ва формуляра за оценка в 7-дневен срок от
получаването му, след което в 3-дневен срок
го предава в дирекция „Човешки ресурси“.
Оценяващият ръководител и оценяваният се
запознават с попълнения от контролиращия
ръководител формуляр, като оценяваният е
длъжен да го подпише.
(7) В сл у чай на подадено възра жение
контролиращият ръководител е длъжен да се
произнесе по възражението в 7-дневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно.
(8) Контролиращият ръководител може да
потвърди годишната оценка на служителя или
да я промени с една оценка, като попълни
и подпише формуляра съгласно образеца по
приложение № 2. В 7-дневен срок от под
писването на формуляра дирекция „Човешки
ресурси“ уведомява срещу подпис оценяващия
ръководител и оценявания за решението по
възражението.“
§ 9. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) Оценка по този член не се изготвя,
когато повишаването е по награда по ини
циатива на министъра.“
§ 10. Алинея 4 на чл. 20 се отменя.
§ 11. В ал. 2 на чл. 23 думата „само“ се
заличава.
§ 12. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФОРМУЛЯР
ЗА ОЦЕНКА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
РАЗДЕЛ І: Обща информация
(попълва се от дирекция „Човешки ресурси“)
Име, бащино име, фамилия
Длъжност
Дипломатически ранг
Структурно звено
Заема длъжността от
Период на оценяване

от

до

Оценяващ ръководител
РАЗДЕЛ ІІ: Основни функции, задължения и задачи през периода на оценяване
(попълва се от оценяващия ръководител)
Сбито описание на основните функции и задължения за заеманата длъжност
и на поставените задачи през периода на оценяване
РАЗДЕЛ ІІІ: Оценки по отделните показатели и мотиви
(попълва се от оценяващия ръководител)
І. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛ
ЖЕНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ
ОЦЕНКА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“.

1. Степен на изпълнение на поставените задачи и цели при отчитане на
техния характер, значимост и приоритетност;
2. Инициативност;
3. Организираност, способност за определяне и подреждане на приоритетите;
4. Качествено и прецизно изпълнение
на поставените задачи;
5. Спазване на поставените срокове за
изпълнение на задачите;
6. Поемане на отговорност и способност за самостоятелна работа;
7. Способност за работа в условия на
интензивно и допълнително натоварване и в извънредни (кратки) срокове;
8. Познаване на установените нормативни изисквания и правила и правилното им прилагане в работата;
9. Адекватна реакция и приспособяване
при промени;
10. Стремеж към подобряване на работата.

МОТИВИ

ІІ. ПРОЯВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА
ОЦЕНКА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“.
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1. Умения за събиране, анализ, обобщение
и насочване на информация;
2. Умения за устно и писмено изразяване – съсредоточеност, способност да се
структурира изложението, да се излага
сбито и да се открои най-важното, да
се анализира, да се направят съответни
изводи и предложения;
3. Умения за водене на разговори и
преговори – способност да се изслушва,
като се извлича максимум информация,
способност за анализ, обобщение и точно излагане на получената информация,
способност да се поддържа фокусиран
разговор по темата;
4. Умение да се установяват, поддържат и развиват полезни професионални
контакти;
5. Умение да се работи в екип – взаимодействие с колегите от екипа и
други структурни звена, поведение в
конфликтни ситуации;
6. Потенциал за бъдещо кариерно
развитие.
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ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1. Сфери на професионална изява и натрупан опит
а. Eвропейски съюз;
б. Политика на сигурност;
в. Многостранна дипломация;
г. Двустранна и регионална дипломация;
д. Публична дипломация и връзки с
медиите;
е. Международно право;
ж. Протокол;
з. Консулска дейност;
и. Управление на човешки, финансови и
административни ресурси.
2. Квалификация
Степен, в която професионалният
опит и квалификацията на служителя се отразяват на изпълнението на
служебните му задължения
3. Езикова подготовка
Езици, които служителят владее и
ползва, и степен, в която ги употребява
писмено и говоримо при изпълнение на
поставяните задачи
РАЗДЕЛ ІV: Обща годишна оценка
ОБЩА
ЕЖЕГОДНА
ОЦЕНКА

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“.

МОТИВИ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА ОЦЕНКА:

Подпис на оценяващия ръководител: ................................................................ дата: .........................................
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КОМЕНТАР НА ОЦЕНЯВАНИЯ СЛУЖИТЕЛ:
(Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение)
Подпис на оценявания служител: ............................................................ дата: .....................................................
КОМЕНТАР НА КОНТРОЛИРАЩИЯ СЛУЖИТЕЛ:
Подпис на контролиращия служител: ............................................................ дата: ......................................................
Подпис на оценявания служител: .................................................................... дата: .................................................
РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ V: Оценка при повишаване в дипломатически ранг
(попълва се от оценяващия ръководител)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Внесено за разглеждане в Кариерната комисия на: …………………………………………………….................................. г.
от: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
(име, фамилия, длъжност)
ЛИЧНО ЗАЯВЛЕНИЕ
Внесено за разглеждане в Кариерната комисия на: ……………………………………………………… г.
ЗА ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЦЯЛОСТНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване в дипломатически ранг
Дипломатически ранг

Дата на повишаване Коментар

Аташе
Трети секретар
Втори секретар
Първи секретар
Съветник
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
ОБЩА ОЦЕНКА ПРИ ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са качествата на служителя за изпълнение на длъжности
в обхвата на следващия дипломатически ранг съобразно изискванията за изпълнението им

МОТИВИ

Може ли служителят да бъде повишен в съответния дипломатически ранг, като се отчитат професионалната квалификация,
езиковата подготовка, постигнатите резултати и качеството
на изпълнение на служебните задължения

СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ

УТВЪРДЕНА ОТ КАРИЕРНАТА КОМИСИЯ
Протокол №: ………………
Дата: …………..........……… г.

КОМЕНТАР

Председател на Кариерната комисия:
………………………………
(подпис)
Подпис на оценявания служител: ............................... дата: ............................
Подпис на оценяващия ръководител: ........................ дата: ...........................

С Т Р.
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РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ VІ: Оценка при изпращане на задграничен мандат
(попълва се от оценяващия ръководител)

ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ КАНДИДАТСТВА
Задгранично представителство
Длъжност
1.
2.
3.
ОЦЕНКА ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ
МОТИВИ
Отговаря или не служителят на изискванията за СТАНОВИЩЕ Н А ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВО
изпълнение на служебните задължения за длъжнос ДИТЕЛ
тите в задграничните представителства, за които
кандидатства
Подпис на оценявания служител: ............................... дата: ............................
Подпис на оценяващия ръководител: ........................ дата: ...........................
РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ VІІ: Оценка при приключване на задграничен мандат
(попълва се от оценяващия ръководител)
Задгранично представителство
Длъжност
Начална дата на задграничния мандат
Крайна дата на задграничния мандат
ОЦЕНКА ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ
МОТИВИ
Подпис на оценявания служител: ............................... дата: ............................
Подпис на оценяващия ръководител: ........................ дата: ............................
РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ VІІІ: Комплексна оценка
(попълва се от оценяващия ръководител)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Внесено за разглеждане в Кариерната комисия на: …………………………………………...............................…………… г.
от: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, фамилия, длъжност )
ЛИЧНО ЗАЯВЛЕНИЕ
Внесено за разглеждане в Кариерната комисия на: ……………………………………………………… г.
ЗА ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ:
………………………………………………………………………………………………………………………
ЦЯЛОСТНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване и даване на дипломатически ранг
Дипломатически ранг
Дата на повиша
Коментар
ване/даване
Аташе
Трети секретар
Втори секретар
Първи секретар
Съветник
Пълномощен министър
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
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КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са придобитите от служителя ръководни качества и умения
с оглед изпълнението на ръководни длъжности в дипломатическата
служба в обхвата на съответния дипломатически ранг:
1. Предишна или настояща работа на ръководни длъжности в МВнР
и като ръководител или заместник-ръководител на задгранично представителство.
2. Натрупан ръководен, административен и организаторски опит:
а) умения за определяне на цели и приоритети в работата на ръководеното структурно звено;
б) способност да се ръководи и контролира работата на подчинените
служители;
в) умения за определяне на цели и приоритети в работата на ръководеното структурно звено, координиране, организиране и контрол на
материални, финансови и информационни ресурси.

МОТИВИ

Отговаря или не служителят на изискванията за даване на дипломатически ранг „пълномощен министър“ и „посланик“

СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВА
ЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

УТВЪРДЕНА ОТ КАРИЕРНАТА КОМИСИЯ
Протокол
№: ………………...
Дата: ……………………… г.
Председател на Кариерната комисия:
………………………………
(подпис)

КОМЕНТАР

Подпис на оценявания служител: ........................................... дата: .........................................................................
Подпис на оценяващия ръководител: .................................... дата: .........................................................................
Подпис на съгласуващия ръководител: .................................. дата: .........................................................................
Подпис на постоянния секретар: .............................................. дата: .........................................................................“

§ 13. Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3 става приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 и се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФОРМУЛЯР
ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Име, бащино име, фамилия
Длъжност
Дипломатически ранг
Структурно звено
Период на оценяване
от
Оценяващ ръководител
Оценка, определена от оценяващия ръководител:

до

Мотиви за обжалване на оценката:
Подпис на оценявания служител:
ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА (попълва се от контролиращия ръководител)
Мотиви на контролиращия ръководител:

дата:

Подпис на контролиращия ръководител:

дата:

Подпис на оценяващия ръководител:

дата:

Подпис на оценявания служител:

дата:
“

С Т Р.
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§ 14. Навсякъде в текста думите „Атеста
ционната комисия“ се заменят с „Кариерната
комисия“.
§ 15. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби след „чл. 18, ал. 3“ се добавя „и
чл. 46, ал. 3“.
Заключителни разпоредби
§ 16. Ежегодната оценка по чл. 10 за 2012 г.
обхваща периода от 1 декември 2011 г. до 31 де
кември 2012 г. и се определя от оценяващите
ръководители в периода от 1 до 31 януари 2013 г.
§ 17. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Иван Найденов
327

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 1 думите „удосто
верение за актуално вписване в търговския
регистър“ се заменят с „актуално удостове
рение за търговска регистрация, когато не
е посочен единен идентификационен код по
Закона за търговския регистър“.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите „по реда на
ч л. 30 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК)“ се заличават, а думите „три
дневен срок“ се заменят със „срок от десет
работни дни“.

ВЕСТНИК
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§ 3. В чл. 13, ал. 3 съкращението „АПК“
се заменя с „Административнопроцесуалния
кодекс (АПК)“.
§ 4. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби в края на изречението точката
се заменя със запетая и се добавя текстът
„с изключение на чл. 10 и 11, които влизат в
сила от 15.01.2013 г.“.
§ 5. Текстът на § 4 от преходните и заклю
чителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Пожарогасителите, противопо
жарните одеяла и противопожарните одеяла
тежък тип, с които са оборудвани обектите
и строежите и които са осигурени за нуж
дите на органите за пожарна безопасност и
защита на населението при МВР към датата
на влизане в сила на наредбата, се счита, че
отговарят на нейните изисквания.
(2) Пожарогасителните вещества (пожа
рогасителни прахове и пенообразуватели),
осигурени за нуждите на органите за пожарна
безопасност и защита на населението при МВР,
както и пожарогасителните вещества, с които
са заредени стационарните пожарогасителни
инсталации в обектите към датата на влизане
в сила на наредбата, се счита, че отговарят
на нейните изисквания, ако за същите се
удостовери съответствието с изискванията
на чл. 6 от наредбата посредством документи
(протоколи, доклади и др.) с резултати от
изпитване от акредитирани лаборатории.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветан Цветанов

354

Поправка. Министерският съвет прави поправки на допуснати технически грешки в обна
родваната в „Държавен вестник“ Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба
батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 2 от 2013 г.), в приложение № 2 към чл. 17, ал. 2, както следва:
1. В таблицата, колона „Коефициент на събираемост“:
Коефициент на събираемост
(КС)
[%]

да се чете:

„

Коефициент на събираемост
(КС)
[%]

KC1=[3*C1/(П00+П0+П1)]*100=35

KC1=[3*C1/(П00+П0+П1)]*100=35

KC 2=[3*C 2/(П1+П1+П 2)]*100=40

KC 2=[3*C 2/(П0+П1+П 2)]*100=40

KC 3=[3*C 3/(П 2+П 2+П 3)]*100=45

KC 3=[3*C 3/(П1+П 2+П 3)]*100=45

KC 4=[3*C 4/(П 3+П 3+П4)]*100=45

KC 4=[3*C 4/(П 2+П 3+П4)]*100=45

KC 5=[3*C 5/(П4+П4+П 5)]*100=45

KC 5=[3*C 5/(П 3+П4+П 5)]*100=45

и т.н.

и т.н.

2. В забележката на осми ред думите „2011 г.“ да се четат „2012 г.“.

443
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-1753
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1 и 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и предложение на Комисията по
ЗВСН при утвърждаването на спиртни напитки с
географско указание, оформено с протокол № 26
от 12.12.2012 г., утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание: „Сухиндолска“.
Производител: „Ловико Лозари“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. Сухиндол,
област Велико Търново, ул. Росица 156.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровините за производство на
спиртната напитка: Сухиндол, Димча и Коевци,
намиращи се в община Сухиндол.
Засадена площ с плододаващи лозя: 603 дка.
Сорт на гроздето:
бели: „Мускат“;
червени: „Каберне Совиньон“ и „Гъмза“.
Характеристики на гроздето:
захарно съдържание (изразено в т. %): средно
21;
киселинност като винена (изразена в гр/л):
мин. 5,9;
меха н и чен с ъс та в – с ъгласно п ри ложен и
технологични справки за характеристиките на
всеки сорт грозде.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
• бране – ръчно;
• транспортиране – в превозни средства, оборудвани с корита за пренос на грозде;
• приемане и окачествяване – извършва се по
маса, вид и захарно съдържание; от всяка партида
се взема средна проба за съдържание на захари,
титруеми киселини и pH;
• преработка – започва до 2 часа след брането;
гроздето се подава към гроздомелачка, като се
избягва смачкването на чепки и семки; получената гроздова каша се изпраща за ферментация;
• метод на ферментация и дестилация:
– за откаляването на мъстта не се допуска
използването на SO2; бистренето се извършва чрез
утаяване; гроздовата каша или мъст се изпраща
за ферментация в резервоари от неръждаема
стомана, които се пълнят до 4/5 от обема им и
се засяват с чиста култура винени дрожди; ферментацията протича при температура 16 – 18 °С за
белите сортове и 25 – 28 °С за червените сортове
грозде; ферментаторите са снабдени с водни ризи
за поддържане на необходимия температурен

режим; бурната ферментация продължава от 5 до
7 дни, след което виноматериалът се декантира
и изпраща за доферментиране в резервоари от
неръждаема стомана; след приключването на
алкохолната ферментация виноматериалите се
отдекантират от дрождената утайка и се съхраняват до момента на дестилация в метални
резервоари под инертен газ;
– преди дестилиране виноматериалите се анализират по показателите: алкохол, захар, серен
диоксид, титруеми киселини и летливи киселини;
дестилацията се извършва в дестилационни колони с непрекъснато действие по технологичен
режим, определен от технолог;
• начин на съхранение – полученият дестилат
се съхранява в неръждаеми съдове или бъчви;
органолептично се определя количеството дестилат, който ще отлежава минимум 6 месеца в
малки дъбови и лагерни бъчви;
• метод за обработка – купажирането и обработката на партидата се извършва след направен
пълен физико-химичен анализ и органолептична
оценка.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Сухиндолска“ са представени:
1. Протоколи от изпитване № ЛИ-1354, № ЛИ1355 и № ЛИ-1356 от 16.01.2009 г., издадени от
КЦИК „Ловико“ към „Евробул Ловико“ – ООД,
за основните физико-химични показатели.
2. Протокол № 1 от 19.02.2009 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификати за автентичност № 1, 2 и 3 от
19.02.2009 г., издадени от РЛВК „Мизия“ – Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ЗАПОВЕД № РД-16-1754
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1 и 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и предложение на Комисията по
ЗВСН при утвърждаването на спиртни напитки с
географско указание, оформено с протокол № 26
от 12.12.2012 г., утвърждавам:
Плодова дестилатна спиртна напитка: сливова
ракия.
С географско указание: „Ловешка“.
Производител: „Винал“ – АД, със седалище
и адрес на управление: Ловеч, ул. Ал. Кусев 37.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровините за производство на спиртната напитка: с. Хлевене и с. Къкрина, намиращи
се в община Ловеч.
Засадена площ с овощни градини със сливови
насаждения: 1338 дка.
Сортове: сини сливи (Prunus domestica), включва сортовете: „Стенлей“ и „Буря“.
Характеристики на плодовете:
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захарно съдържание (в захарни градуси):
12 – 14;
киселинност (изразена като ябълчена киселина,
в гр/л): до 5,4;
пектинови вещества (в гр/л): 5 – 15;
механичен състав: ципи – 4 – 5,5 %; месеста
част – 94 – 97,7 %; костилка – 4 %.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
• бране – ръчно в пълна технологична зрялост
на сливите;
• транспортиране – в подходящи превозни
средства;
• преработка – чрез технологична линия,
включваща приемно корито и плодопреработваща
машина за смилане и отстраняване на костилките;
• метод на ферментация и дестилация:
–  смляната сливова каша се транспортира
до метални изолирани ферментатори с обем 50
м 3, снабдени с разбъркващо устройство; дозира
се серен диоксид до 5 g/hl; ферментаторът се
напълва със сливова каша до 3/4 от обема и се
засява с мая от селекционирани щамове дрожди
в количество от 20 до 40 g/hl плодова каша; по
време на ферментацията се извършва ежедневно
разбъркване с механично устройство, следят се
захарното съдържание и температурният режим; поддържа се температура на ферментация
20 – 30 °С.
–  дестилацията започва, след като захарите
спаднат под 6 g/l; извършва се в колони за гъсти
течности до алкохолно съдържание 55 – 60 об. %
с оглед запазване на ароматните вещества;
• начин на съхранение – полученият дестилат
се съхранява в дъбови бъчви;
• метод за обработка – ракията се филтрира
през филтърни шихти и преди отлежаване се
добавя по 1 g/l сухо вещество черничев екстракт;
отлежаването трае около 2 години.
За утвърждаването на плодова дестилатна
спиртна напитка сливова ракия с географско
указание „Ловешка“ са представени:
1. Протокол от изпитване № ЛИ-1944 от
30.03.2012 г., издаден от КЦИК „Ловико“ към
„Евробул Ловико“ – ООД, за основните физикохимични показатели.
2. Протокол № 4 от 26.04.2012 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-175
от 15 декември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Перник, Решение № 283
по протокол № 15 от 4.10.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, становище от Регионалния
инспек т орат по образова н иет о – Перн и к , и

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, и преустановяване на образователно-възпитателен процес от учебната
2012/2013 г. поради липса на ученици закривам
ОУ „Васил Левски“ – с. Студена, община Перник,
област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Перник.
3. Задължителната документация на учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Студена, община
Перник, област Перник, да се съхранява в ХVІ
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник,
община Перник, област Перник.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда
на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции, приета с
ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.), и да
бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
4. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

344

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-179
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Ян Бибиян“ – Стара Загора, изменям Заповед
№ РД-14-218 от 1.12.2000 г. (ДВ, бр. 105 от 2000 г.),
изм. със Заповед № РД-14-19 от 26.04.2002 г.,
както следва:
Изречението „Възпитанието и обучението на
децата се провежда в сграда на адрес: Стара Загора, ул. Подполковник Калитин 65.“ се заменя
със: „Възпитанието и обучението на децата се
провежда в сграда на адрес: Стара Загора, кв.
Железник, ул. Индже войвода 7, вх. север.“
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ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 3 януари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на Фондация за социално изкуство,
представлявана от Веселина Руменова СапуноваКуртева, ЕФН – 2112001850, седалище и адрес на
управление – София, район „Искър“, с. Бусманци,
ул. Кирил и Методий 12, да открие Частна детска
градина „Слънчова премяна“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина
се организират и провеждат по утвърдена програма
в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина
„Слънчова премяна“ – София, е: София 1415, кв.
Драгалевци, ул. 508 № 18а, УПИ ХХІІІ-750, кв. 18
по плана на София, местност в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част.
4. Възпитанието и обучението на децата се провеждат на адрес: София 1415, кв. Драгалевци, ул. 508
№ 18а, УПИ ХХІІІ-750, кв. 18 по плана на София,
местност в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част.
5. Детската градина се управлява и представлява
от Мирослава Любомирова Тодорова-Вахрам.
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ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 3 януари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 и 4 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно начално училище
„Светлина“ – София, преобразувам Частно начално
училище „Светлина“ – София, открито със Заповед
№ РД-14-63 от 18 юни 2001 г. (ДВ, бр. 60 от 2001 г.),
изм. със Заповед № РД-14-32 от 2 април 2007 г. (ДВ,
бр. 34 от 2007 г.) на министъра на образованието,
младежта и науката, в Частно основно училище
„Светлина“ – София.
Изречението: „Адресът на училището е: София,
ул. Одрин 62.“, се изменя със: „ Адресът на училището е: София, ул. Йозеф Валдхард 3, УПИ V,
кв. 8, м. Витоша, ВЕЦ – Симеоново.“
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-3025
от 21 декември 2012 г.
На основание § 124 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията

ВЕСТНИК
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(ПЗР на ЗИД на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и
чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията є преди изменение
и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във
връзка с чл. 136, ал. 1 (в редакцията є преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 (в редакцията є преди изменение
и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК)
Пампорово е селищно образувание от национално
значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г.
на Министерския съвет на Република България),
писма изх. № 04-01-16(10) от 31.01.2012 г. и № 0401-16(12) от 24.10.2012 г. (наш вх. № АУ-14-27 от
25.10.2012 г.) на кмета на община Чепеларе във
връзка със заявление от Янка Георгиева – управител
на „Пампорово – хотели“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление КК Пампорово, х-л „Орловец“,
община Чепеларе, ЕИК 120551688, собственик на
сградите на хотелски комплекс „Перелик“ съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 107, том І, нотариално дело № 126 от
26.05.2004 г., и Янчо Стефанов Янков, управител
на „Мургавец – Шарлопов – хотелс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление КК Пампорово,
х-л „Мургавец“, община Чепеларе, ЕИК 175035190,
собственик на сградата на х-л „Мургавец“ съгласно
Договор от 9.06.1999 г. за продажба на х-л „Мургавец“, обособена част от „Пампорово“ – АД, Акт
за държавна собственост № 399 от 30.08.2000 г.
за недвижим имот с кадастрален № 80371.244.421
(застроен терен – УПИ ІV – за хотели „Перелик“
и „Мургавец“) в кв. 6 от действащия ПУП на
КК Пампорово, писмо изх. № АК-02-20-1448 от
2.12.2011 г. на Областна администрация Смолян,
писмо изх. № АУ-10-9 от 23.12.2010 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване, констативен протокол
на Община Чепеларе относно наличието на картотекирана растителност, констативен протокол от
18.02.2011 г. на Общинската администрация Чепеларе за непостъпили възражения, протокол № 6
(т. ІІ. № 2) от 26.07.2012 г. на ОЕСУТ при Община
Чепеларе, Решение № 878, взето с протокол № 49
от 28.04.2011 г., и Решение № 178, взето с протокол
№ 13 от 20.09.2012 г., на Общинския съвет – гр.
Чепеларе, решения по протокол № УТ-01-02-40 от
28.11.2012 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ, писмо изх. № АУ-14-27 от 17.12.2012 г.
на МРРБ за допускане на отклонение на основание
§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и Заповед № РД-0214-495 от 1.03.2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване за УПИ ІV-421 в кв. 6 по плана на
КК Пампорово и попадащ в устройствена зона
„Ок“, от който се образуват нови УПИ, както
следва: УПИ ІІ-421 с отреждане „за озеленяване и
трафопост“, с устройствени показатели в рамките
на реализираното строителство – плътност на
застрояване – 6 %, Кинт. – 0,06 %, и мин. озеленяване – 80 %, УПИ ІІІ-421 с отреждане „за х-л
„Мургавец“, с устройствени показатели в рамките
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на реализираното строителство – плътност на
застрояване – 40 %, Кинт. – 1,48, мин. озеленена
площ – 15,8 %; УПИ ІV-421 с отреждане „за хотел
„Перелик“, с устройствени показатели в рамките
на реализираното строителство – плътност на
застрояване – 37 %, Кинт. – 1,46, мин. озеленена
площ – 24,6 %; УПИ VІ-213, 421 с отреждане „за
озеленяване“ и УПИ ІХ с отреждане „за озеленяване“, съгласно приетата графична и текстова част
на документацията, представляваща неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-9
от 2 януари 2013 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка
„Радиана“ в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, с което се завършва
ц ик ъ л ът на у п равление на ра диоак т ивни т е
отпадъци и се осигурява тяхното безопасно и
трайно изолиране от околната среда и човека, и във връзка с изпълнение на дейностите
по извеж да не о т експ лоата ц и я на блокове
1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“ на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 129, ал. 3
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 2 и 3 ЗУТ, Решение № 898 от 8.12.2011 г. на
Министерския съвет за обявяване на НХРАО
за национален обект и за обект с национално
значение, писмо вх. № АУ-14-49 от 5.11.2012 г.
на ДП „Радиоактивни отпадъци“, допълнено с
писмо вх. № 14-49(18) от 18.12.2012 г., писмо изх.
№ АУ-10-25 от 12.03.2012 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване на изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и заст рояване (ПРЗ) за обек та, тех ническо
задание за разработване на ПУП – ПРЗ, Решение № 127 по протокол № 12 от заседание на
Общинския съвет – гр. Козлодуй, проведено на
25.06.2012 г., Решение № 21-9 от 2011 г. по оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС),
постановено от министъра на околната среда и
водите с допуснато предварително изпълнение,
писмо с изх. № 48-00-1469 от 17.11.2010 г. на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), съгласно което не се изисква самостоятелна процедура по екологична оценка, писмо
с изх. № 48-00-1469 от 30.08.2012 г. на МОСВ,
съгласно което не се изисква процеду ра по
оценка за съвместимост, писмо изх. № 53-00-53
от 20.11.2012 г. на кмета на община Козлодуй
за уведомяване на заинтересованите лица и
липса на постъпили възражения, протокол от
17.04.2012 г. от проведено обществено обсъждане

ВЕСТНИК
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в Община Козлодуй, удостоверение № ТСУ-2
от 23.03.2012 г. на Община Козлодуй по чл. 63,
ал. 4 ЗУТ, Заповед № РД-49-95 от 29.03.2012 г. на
министъра на земеделието и храните за промяна
на предназначението на поземлени имоти от
земеделска в горска територия, допълнена със
Заповед № РД-49-271 от 23.07.2012 г. на министъра на земеделието и храните, положително
становище рег. № ИАГ-14194 от 6.04.2012 г. на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ), писмо рег. индекс
№ ИАГ-46150 от 10.12.2012 г. на ИАГ, съгласувателни становища и писма на: Министерството на
културата – с изх. № 92-00-0553 от 28.12.2010 г.,
областния управител на област Враца – с изх.
№ 5300-3-(11) от 4.05.2012 г., Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район
с център Плевен – с изх. № 2888 от 6.06.2012 г.,
Областно управление „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Враца, ГД „ПБЗН“
при МВР – с рег. № СтН-6 от 28.05.2012 г., Националния център по радиобиология и радиационна защита при Министерството на здравеопазването – с изх. № К ЯЕ-10-73 от 26.11.2012 г.,
Агенция „Пътна инфраструктура“ – с изх. № 0416-2976 от 26.11.2012 г., Община Козлодуй – с
изх. № 04-16-22(1) от 22.11.2012 г., Регионална
здравна инспекция – Враца, с изх. № К Д-043060 от 26.11.2012 г., „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, с
изх. № 8255 от 4.12.2012 г., „Водоснабдяване и
канализация“ – ООД, Враца – с изх. № 942 от
4.12.2012 г., Агенцията за ядрено регулиране – с
изх. № 04-00-118 от 20.11.2012 г., „БТК“ – АД, с
рег. № 92-00-605 от 18.07.2012 г., съгласуване с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с печат
върху графичната част (план-схема) и с писмо
изх. № DОС-11499(1) от 29.11.2012 г., протокол
№ УТ-01-02-41 от 10.12.2011 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), т. 7
от Заповед № РД-02-14-3004 от 18.12.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, одобрявам окончателен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за обект „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“, УПИ
I – 5, 225, 229, 231, 238 (за поземлени имоти с
номера: 000005 – част, 000225, 000229 – част,
000231 – част, 000238 – част), устройствена зона
„чисто производствена – „ПчР“ с устройствени
показатели: Пл – до 80 %, максимална височина
Н – до 15 м, и минимално озеленяване – 20 %,
намиращ се в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, съгласно приетите и
одобрени графични и текстови части, представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Враца, чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър:
Д. Симидчиев
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-428
от 10 декември 2012 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
1. Утвърждавам Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана „ГЕОНОМ – 2013“, а за международно използване – „GEONOM.BG – 2013“,
както следва:
Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Код
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC

Текст
Описание
Андора
Обединени арабски емирства Абу Даби, Аджман, Дубай, Фужаирах, Рас ал Хайма, Шариах
и Ум ал Каиваин
Афганистан
Антигуа и Барбуда
Ангуила
Албания
Армения
Ангола
Включително Кабинда
Антарктика
Територията на юг от 60° южна ширина; не се включват
Френските южни територии (TF), остров Буве (BV), Южна
Джорджия и Южни Сандвичеви острови (GS)
Аржентина
Американска Самоа
Австрия
Австралия
Аруба
Азербайджан
Босна и Херцеговина
Барбадос
Бангладеш
Белгия
Буркина Фасо
България
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Сен Бартелеми
Бермудски острови
Бруней Даруссалам
Често наричана Бруней
Многонационална държава Често наричана Боливия
Боливия
Бонер, Синт Еустациус и
Саба
Бразилия
Бахамски острови
Бутан
Буве, остров
Ботсуана
Беларус
Често наричана Белорусия
Белиз
Канада
Кокосови острови (или Острови Кийлинг)

С Т Р.
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Код
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Текст
Описание
Демок рат и чна реп ублика Преди известна като Заир
Конго
Централноафриканска република
Конго
Швейцария
Включително немската територия Бюзинген и италианската
община Кампионе д’Италия
Кот д’Ивоар
Често наричана Бряг на слоновата кост
Кук, острови
Чили
Камерун
Китай
Колумбия
Коста Рика
Куба
Кабо Верде
Кюрасао
Рождество, остров
Кипър
Чешка република
Германия
Включително остров Хелголанд; не се включва територията
на Бюзинген
Джибути
Дания
Доминика
Доминиканска република
Алжир
Еквадор
Включително островите Галапагос
Естония
Египет
Западна Сахара
Еритрея
Испания
Включително Балеарските острови и Канарските острови;
не се включват Сеута (XC) и Мелила (XL)
Етиопия
Финландия
Включително островите Оланд
Фиджи
Фолкландски (Малвински)
острови
Федера лни щат и Мик ро - Чуук, Косре, Понпей и Яп
незия
Фарьорски острови
Франция
Включително Монако и френските отвъдморски департаменти (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюнион)
и френската северна част на остров Сен Мартен
Габон
Обединено кралство
Великобритания, Северна Ирландия, Англо-нормандски
острови и остров Ман
Гренада
Включително острови Южни Гренадини
Грузия
Гана
Гибралтар

БРОЙ 6
Код
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Текст
Описание
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Екваториална Гвинея
Гърция
Южна Джорджия и Южни
Сандвичеви острови
Гватемала
Гуам
Гвинея Бисау
Гаяна
Хонконг
Специален административен район на Китайската народна
република Хонконг
Хърд и Макдоналд, острови
Хондурас
Включително островите Суан
Хърватия
Хаити
Унгария
Индонезия
Ирландия
Израел
Индия
Британски територии в Ин- Архипелаг Чагос
дийския океан
Ирак
Ислямска република Иран
Исландия
Италия
Включително Ливиньо; не се включва община Кампионе
д’Италия
Ямайка
Йордания
Япония
Кения
Киргизка република
Камбоджа
Кирибати
Коморски острови
Анжуан, Гранд Коморо и Мохели
Сейнт Китс и Невис
Корейска народнодемокра- Често наричана Северна Корея
тична република
Република Корея
Често наричана Южна Корея
Кувейт
Кайманови острови
Казахстан
Лаоска народнодемократич- Често наричана Лаос
на република
Ливан
Сейнт Лусия
Лихтенщайн
Шри Ланка
Либерия

С Т Р.
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Код
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
ME
MG
MH
MK 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Текст

БРОЙ 6
Описание

ML
MM

Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Либия
Мароко
Република Молдова
Черна гора
Мадагаскар
Маршалови острови
Бивша югославска република Македония
Мали
Мианмар
Често наричана Бирма

MN
MO

Монголия
Макао

MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW

Северни Мариански острови
Мавритания
Монсерат
Малта
Включително Гозо и Комино
Мавриций
Остров Мавриций, остров Родригес, острови Агалега и Каргадос Карахос Шолс (острови Сейнт Брандън)
Малдивски острови
Малави

MX
MY

Мексико
Малайзия

MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF

Мозамбик
Намибия
Нова Каледония
Нигер
Норфолк, остров
Нигерия
Никарагуа
Нидерландия
Норвегия
Непал
Науру
Ниуе
Нова Зеландия
Оман
Панама
Перу
Френска Полинезия

Специален административен район на Китайската народна
република Макао

Полуостров Малайзия и Източна Малайзия (Лабуан, Сабах
и Саравак)

Включително острови Лоялти (Маре, Лифу и Увеа)

Включително острови Корн
Включително архипелага Свалбард и остров Ян Майен

Не се включва земя Рос (Антарктика)
Включително бившата зона на Панамския канал
Маркизки острови, Дружествени острови (включително Таити), острови Туамоту, острови Гамбие и Австралски острови

Временен код, който не оказва влияние върху окончателното название на държавата, което ще бъде определено след приключването на преговорите, провеждащи се понастоящем в рамките на Организацията
на обединените нации.
1
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Код
PG

Текст
Папуа-Нова Гвинея

PH
PK
PL
PM
PN
PS

Филипини
Пакистан
Полша
Сен Пиер и Микелон
Питкерн
Включително островите Дюсие, Хендерсон и Оено
Окупирана палестинска те- Западен бряг (включително Източен Йерусалим) и ивицата Газа
ритория
Португалия
Включително Азорските острови и островите Мадейра
Палау
Парагвай
Катар
Румъния
Руска федерация
Често наричана Русия
Руанда
Саудитска Арабия
Соломонови острови
Сейшелски острови
остров Мае, остров Празлин, Ла Диг, Фрегат и Силует;
острови Амирант (включително Десрош, Алфонс, Плат и
Коетиви); острови Фаркухар (включително Провидънс); острови Алдабра и острови Космоледо
Судан
Швеция
Сингапур
Света Елена, Възнесение и
Тристан да Куня
Словения
Словакия
Сиера Леоне
Сан Марино
Сeнeгaл
Сомалия
Суринам
Южен Судан
Сао Томе и Принсипи
Ел Салвадор
Синт Мартен (нидерландска Островът Синт Мартен е разделен на френска северна част
част)
и нидерландска южна част
Сирийска арабска република Често наричана Сирия
Свазиленд
Търкс и Кайкос, острови
Чад
Френски южни територии Включително острови Кергелен, остров Амстердам, остров
Сен Пол, архипелаг Крозе и френски разпръснати острови
в Индийския океан, състоящи се от Басас да Индия, остров
Европа, острови Глориосо, остров Жуан де Нова и остров
Тромелин
Того
Тайланд

PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC

SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TF

TG
TH

Описание
Източната част на Нова Гвинея; Бисмаркския архипелаг
(включително Нова Британия, Нова Ирландия, Лавонгай
(Нови Хановер) и Адмиралтейски острови); Северни Соломонови острови (Бугенвил и Бука); острови Тробрианд,
остров Уудларк; острови д’Антрекасто и архипелаг Луизиад

С Т Р.
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Код
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ

ДЪРЖАВЕН

VN
VU
WF
WS
XC
XK

Текст
Таджикистан
Токелау
Източен Тимор
Туркменистан
Тунис
Тонга
Турция
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тайван
Обединена република Танзания
Украйна
Уганда
Малки отдалечени острови
на Съединените амеркански
щати
С ъ ед и нен и а ме ри к а нс к и
щати
Уругвай
Узбекистан
Светия престол (граддържава Ватикан)
Сейнт Винсънт и Гренадини
Боливарска република Венесуела
Британски Вирджински острови
Американски Вирджински
острови
Виетнам
Вануату
Уолис и Футуна, острови
Самоа
Сеута
Косово

XL

Мелила

UA
UG
UM

US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI

XS
YE
YT
ZA
ZM
ZW

Сърбия
Йемен
Майот
Република Южна Африка
Замбия
Зимбабве
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
EU
Европейски съюз

QP
QQ

Открито море
Запаси и провизии

ВЕСТНИК

БРОЙ 6
Описание

Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу
Пемба, остров Занзибар и Танганайка

Включително остров Бейкър, остров Хауланд, остров Джарвис, атол Джонстън, риф Кингман, острови Мидуей, остров
Наваса, атол Палмира и остров Уейк
Включително Пуерто Рико

Често наричана Венесуела

Включително остров Алофи
Известна преди като Западна Самоа
Както е определено с Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г. на
Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации
Включително Пеньон де Велес де ла Гомера, Пеньон де
Алусемас и острови Чафаринас
Известна преди като Северен Йемен и Южен Йемен
Голямата земя и Памандзи

Резервиран код за търговията между държави, които не са
членки на ЕС, за деклариране на произход на стоки в съответствие с условията, посочени в съответните разпоредби на
ЕС. Кодът не трябва да бъде използван за статистически цели.
От областта на морското дело, извън териториални води
Незадължителна рубрика

БРОЙ 6
Код
или
QR
QS
QU
или
QV
QW
QX
или
QY

QZ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Текст
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Описание

Запаси и провизии в рамките Незадължителна рубрика
на търговията вътре в ЕС
Запаси и провизии в рамките Незадължителна рубрика
на търговията с трети страни
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени в рамките на
търговията вътре в ЕС
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени в рамките на
търговията с трети страни
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени по търговски
или военни причини
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени в рамките
на търговията вътре в ЕС
по търговски или военни
причини
Държави и територии, които Незадължителна рубрика
не са посочени в рамките на
търговията с трети държави
по търговски или военни
причини

2. Утвърдената номенклатура влиза в сила от 1 януари 2013 г.
3. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-257 от 11 октомври 2005 г. на председателя на НСИ.
Председател:
Р. Инджова
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ЗАПОВЕД № РД-07-429
от 10 декември 2012 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
1. Утвърждавам Номенклатура на страните и териториите за статистически цели, за краткост наричана „НСТ“, а за международно използване – „COUNTRY.BG“.
Номенклатура на страните и териториите за статистически цели
Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
036
AUS
AU
Австралия
Австралийски съюз

Забележка

040

AUT

AT

Австрия

Република Австрия

031

AZE

AZ

Азербайджан

Република Азербайджан

008

ALB

AL

Албания

Република Албания

012

DZA

DZ

Алжир

016

ASM

AS

850

VIR

VI

024

AGO

AO

Алжирска демократична и
народна република
Американска Самоа
Американска Самоа
Територия на Съединените американски
щати
Американски Вирджин- Американски Вирджински
ски острови
острови
Ангола
Република Ангола

660

AIA

AI

Ангуила

Ангуила

Самоуправляваща се
задморска територия
на Великобритания

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
020
AND
AD
Андора
Княжество Андора
010

ATA

AQ

Антарктика

Антарктика

028

ATG

AG

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда

032

ARG

AR

Аржентина

Република Аржентина

051

ARM

AM

Армения

Република Армения

533

ABW

AW

Аруба

Аруба

004

AFG

AF

Афганистан

050

BGD

BD

Бангладеш

052

BRB

BB

Барбадос

Ислямска република Афганистан
Народна република Бангладеш
Барбадос

044

BHS

BS

Бахамски острови

Бахамска общност

048

BHR

BH

Бахрейн

Кралство Бахрейн

112

BLR

BY

Беларус

Република Беларус

056

BEL

BE

Белгия

Кралство Белгия

084

BLZ

BZ

Белиз

Белиз

204

BEN

BJ

Бенин

Република Бенин

060

BMU

BM

Бермудски острови

Бермудски острови

807

MKD

MK

068

BOL

BO

535

BES

BQ

070

BIH

BA

бивша югославска репуб- бивша югославска репуб
лика Македония
лика Македония
Боливия
Многонационална държава Боливия
Бонер, Синт Еустациус Бонер, Синт Еустациус и
и Саба
Саба
Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина

072

BWA

BW

Ботсуана

076

BRA

BR

Бразилия

092

VGB

VG

086

IOT

IO

096

BRN

BN

Федеративна реп ублика
Бразилия
Британски Вирджински Бри танск и Ви рд ж инск и
острови
острови
Британски територии в Британск и територии в
Индийския океан
Индийския океан
Бруней
Бруней Даруссалам

074

BVT

BV

Буве, остров

Буве, остров

854

BFA

BF

Буркина Фасо

Буркина Фасо

108

BDI

BI

Бурунди

Република Бурунди

064

BTN

BT

Бутан

Кралство Бутан

100

BGR

BG

България

Република България

548

VUT

VU

Вануату

Република Вануату

862

VEN

VE

Венесуела

704

VNM

VN

Виетнам

266

GAB

GA

Габон

Боливарска република Венесуела
Социалистическа република Виетнам
Република Габон

270

GMB

GM

Гамбия

Република Гамбия

288

GHA

GH

Гана

Република Гана

328

GUY

GY

Гаяна

Кооперативна република
Гаяна

БРОЙ 6
Забележка

Задморско владение
на Нидерландия

Задморска територия
на Великобритания

Република Ботсуана

Зависима територия
на Норвегия

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
312
GLP
GP
Гваделупа
Гваделупа

С Т Р. 1 6 1   
Забележка
Отвъдморски департамент на Франция

320

GTM

GT

Гватемала

Република Гватемала

324

GIN

GN

Гвинея

Република Гвинея

624

GNB

GW

Гвинея Бисау

Република Гвинея Бисау

276

DEU

DE

Германия

292

GIB

GI

Гибралтар

308

GRD

GD

Гренада

Федерална република Германия
Гибралтар
Задморска територия
на Великобритания
Гренада

304

GRL

GL

Гренландия

Гренландия

268

GEO

GE

Грузия

Грузия

316

GUM

GU

Гуам

Гуам

831

GGY

GG

Гърнзи

Департамент Гърнзи

300

GRC

GR

Гърция

Република Гърция

208

DNK

DK

Дания

Кралство Дания

180

COD

CD

262

DJI

DJ

Демократична републи- Демократична република
ка Конго
Конго
Джибути
Република Джибути

832

JEY

JE

Джърси

Департамент Джърси

212

DMA

DM

Доминика

Доминиканска общност

214

DOM

DO

818

EGY

EG

Доминиканска републи- Доминиканска република
ка
Египет
Арабска република Египет

218

ECU

EC

Еквадор

Република Еквадор

226

GNQ

GQ

Екваториална Гвинея

222

SLV

SV

Ел Салвадор

Република Екваториална
Гвинея
Република Ел Салвадор

232

ERI

ER

Еритрея

Държавата Еритрея

233

EST

EE

Естония

Република Естония

231

ETH

ET

Етиопия

894

ZMB

ZM

Замбия

Федерална демократична
република Етиопия
Република Замбия

732

ESH

EH

Западна Сахара

Западна Сахара

716

ZWE

ZW

Зимбабве

Република Зимбабве

376

ISR

IL

Израел

Държавата Израел

626

TLS

TL

Източен Тимор

356

IND

IN

Индия

Демократична република
Източен Тимор
Република Индия

360

IDN

ID

Индонезия

Република Индонезия

368

IRQ

IQ

Ирак

Република Ирак

364

IRN

IR

Иран

Ислямска република Иран

372

IRL

IE

Ирландия

Ирландия

352

ISL

IS

Исландия

Република Исландия

Част от територията
на Дания с автономно
управление
Владение на Съединените американски
щати
К о р о н н о в л а д е н и е,
под ч и нен д и р ек т но
на британската корона

К о р о н н о в л а д е н и е,
подчинено директно
на британската корона

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
724
ESP
ES
Испания
Кралство Испания

БРОЙ 6
Забележка

380

ITA

IT

Италия

Италианска република

887

YEM

YE

Йемен

Република Йемен

400

JOR

JO

Йордания

132

CPV

CV

Кабо Верде

Ха шем и т ско к ра лс т во
Йордания
Република Кабо Верде

398

KAZ

KZ

Казахстан

Република Казахстан

136

CYM

KY

Кайманови острови

Кайманови острови

116

KHM

KH

Камбоджа

Кралство Камбоджа

120

CMR

CM

Камерун

Република Камерун

124

CAN

CA

Канада

Канада

634

QAT

QA

Катар

Държавата Катар

404

KEN

KE

Кения

Република Кения

196

CYP

CY

Кипър

Република Кипър

417

KGZ

KG

Киргизстан

Киргизка република

296

KIR

KI

Кирибати

Република Кирибати

156

CHN

CN

Китай

166

CCK

CC

Кокосови острови

170

COL

CO

Колумбия

Китайска народна репуб
лика
Кокосови острови
Островна територия
на Австралия
Република Колумбия

174

COM

KM

Коморски острови

178

COG

CG

Конго

408

PRK

KP

188

CRI

CR

Корейска народнодемо- Корейска народнодемокра- Често наричана Северкратична република
тична република
на Корея
Коста Рика
Република Коста Рика

384

CIV

CI

Кот д’Ивоар

Република Кот д’Ивоар

192

CUB

CU

Куба

Република Куба

414

KWT

KW

Кувейт

Държавата Кувейт

184

COK

CK

Кук, острови

Кук, острови

531

CUW

CW

418

LAO

LA

428

LVA

LV

Владение на Нова Зеландия
Кюрасао
Кюрасао
Самоуправляваща се
д ърж а ва с ъ с знач ит е л н а а в т оном и я в
състава на Кралство
Нидерландия
Лаоска народнодемокра- Лаоска народнодемокра- Често наричана Лаос
тична република
тична република
Латвия
Република Латвия

426

LSO

LS

Лесото

Кралство Лесото

430

LBR

LR

Либерия

Република Либерия

434

LBY

LY

Либия

Либия

422

LBN

LB

Ливан

Ливанска република

440

LTU

LT

Литва

Република Литва

438

LIE

LI

Лихтенщайн

Княжество Лихтенщайн

442

LUX

LU

Люксембург

478

MRT

MR

Мавритания

Велико херцогство Люксембург
Ислямска република Мавритания

Задморска територия
на Великобритания

Съюз на Коморските острови
Република Конго

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
480
MUS
MU
Мавриций
Република Мавриций
450

MDG

MG

Мадагаскар

Република Мадагаскар

175

MYT

YT

Майот

Майот

446

MAC

MO

Макао

454

MWI

MW

Малави

Специален административен район на Китайската
народна република Макао
Република Малави

458

MYS

MY

Малайзия

Малайзия

462

MDV

MV

Малдивски острови

Република Малдиви

466

MLI

ML

Мали

Република Мали

581

UMI

UM

470

MLT

MT

Малки отдалечени острови на Съединените
американски  щати
Малта

Малки отдалечени острови
на Съединените американски  щати
Република Малта

833

IMN

IM

Ман, остров

Ман, остров

504

MAR

MA

Мароко

Кралство Мароко

474

MTQ

MQ

Мартиника

Мартиника

584

MHL

MH

Маршалови острови

484

MEX

MX

Мексико

104

MMR

MM

Мианмар

Република Маршалови острови
Съединени мексикански  
щати
Съюз Мианмар

583

FSM

FM

Микронезия

508

MOZ

MZ

Мозамбик

Федеративни щати Микронезия
Република Мозамбик

498

MDA

MD

Молдова

Република Молдова

492

MCO

MC

Монако

Княжество Монако

496

MNG

MN

Монголия

Монголия

500

MSR

MS

Монсерат

Монсерат

516

NAM

NA

Намибия

Република Намибия

520

NRU

NR

Науру

Република Науру

524

NPL

NP

Непал

562

NER

NE

Нигер

Федерална демократична
република Непал
Република Нигер

566

NGA

NG

Нигерия

528

NLD

NL

Нидерландия

Федерална република Нигерия
Кралство Нидерландия

558

NIC

NI

Никарагуа

Република Никарагуа

570

NIU

NU

Ниуе

Ниуе

554

NZL

NZ

Нова Зеландия

Нова Зеландия

540

NCL

NC

Нова Каледония

Нова Каледония

578

NOR

NO

Норвегия

Кралство Норвегия

574

NFK

NF

Норфолк, остров

784

ARE

AE

С Т Р. 1 6 3   
Забележка

Отвъдморска територия на Франция

К о р о н н о в л а д е н и е,
подчинено директно
на британската корона
Задморско владение
на Франция

Задморска територия
на Великобритания

Зависима територия на
Нова Зеландия
Зависима територия
на Франция

Територия остров Норфолк Зависима територия
на Австралия
О б е д и н е н и а р а б с к и Обединени арабски емиремирства
ства

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
Забележка
код
код
код
826
GBR
GB
Обединено кралство
Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия
275
PSE
PS
Окупирана палестинска Оку пирана палестинска
територия
територия
248
ALA
AX
Оланд, острови
Оланд, острови
Автономна територия
на Финландия
512
OMN
OM
Оман
Султанат Оман
586

PAK

PK

Пакистан

585

PLW

PW

Палау

Ислямска република Пакистан
Република Палау

591

PAN

PA

Панама

Република Панама

598

PNG

PG

Папуа – Нова Гвинея

600

PRY

PY

Парагвай

Независима държава Папуа – Нова Гвинея
Република Парагвай

604

PER

PE

Перу

Република Перу

612

PCN

PN

Питкерн

Питкерн

616

POL

PL

Полша

Република Полша

620

PRT

PT

Португалия

Португалска република

630

PRI

PR

Пуерто Рико

Пуерто Рико

410

KOR

KR

Република Корея

Република Корея

710

ZAF

ZA

638

REU

RE

162

CXR

CX

646

RWA

RW

Република Южна Аф- Република Южна Африка
рика
Реюнион
Реюнион
Отвъдморски департамент на Франция
Рождество, остров
Тери т ори я ос т ров Рож- Владение на Австрадество
лия
Руанда
Република Руанда

642

ROU

RO

Румъния

Румъния

643

RUS

RU

Русия

Руска федерация

882

WSM

WS

Самоа

674

SMR

SM

Сан Марино

Независима държава Самоа
Република Сан Марино

678

STP

ST

Сао Томе и Принсипи

682

SAU

SA

Саудитска Арабия

748

SWZ

SZ

Свазиленд

Демократична република
Сао Томе и Принсипи
Кралство Саудитска Арабия
Кралство Свазиленд

744

SJM

SJ

654

SHN

SH

336

VAT

VA

Свалбард и Ян Майен,
острови
Света Елена, Възнесение
и Тристан да Куня
Светия престол (граддържава Ватикан)

С ва лбард и Я н Ма йен,
острови
Света Елена, Възнесение
и Тристан да Куня
Светия престол (град-държава Ватикан)

Зависима територия на
Великобритания

Зависима територия
на Съединените американски щати
Често наричана Южна
Корея

Зависима територия на
Великобритания
Светият престол и градът държава Ватикан
са различни субекти в
международното право. Светият престол,
а не Ватиканът има
акредитация пред Европейския съюз.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5   

Цифров 3-буквен 2-буквен
Кратко наименование
Пълно наименование
Забележка
код
код
код
580
MNP
MP
Северни Мариански ос- Общност Северни Мари- Зависима територия
трови
ански острови
на Съединените американски щати
670
VCT
VC
Сейнт Винсънт и Гре- Сейнт Винсънт и Гренанадини
дини
659
KNA
KN
Сейнт Китс и Невис
Сейнт Китс и Невис
662

LCA

LC

Сейнт Лусия

Сейнт Лусия

690

SYC

SC

Сейшелски острови

Република Сейшели

652

BLM

BL

Сен Бартелеми

663

MAF

MF

666

SPM

PM

686

SEN

SN

Общност Сен Бартелеми Отвъдокеанско владение на Франция
Сен Мартен (френска О б щ н о с т С е н М а р т е н Отвъдморско владечаст)
(френска част)
ние на Франция
Сен Пиер и Микелон
Сен Пиер и Микелон
Отвъдморски департамент на Франция
Сенегал
Република Сенегал

694

SLE

SL

Сиера Леоне

Република Сиера Леоне

702

SGP

SG

Сингапур

Република Сингапур

534

SXM

SX

760

SYR

SY

703

SVK

SK

Син т Мартен (ни дер- Синт Мартен (нидерланд- Южната част на осландска част)
ска част)
трова е владение на
Нидерландия
Сирия
Сирийска арабска репуб
лика
Словакия
Словашка република

705

SVN

SI

Словения

Република Словения

090

SLB

SB

Соломонови острови

Соломонови острови

706

SOM

SO

Сомалия

Сомалийска република

729

SDN

SD

Судан

Република Судан

740

SUR

SR

Суринам

Република Суринам

840

USA

US

688

SRB

RS

Съединени американски Съединени американски
щати
щати
Сърбия
Република Сърбия

762

TJK

TJ

Таджикистан

Република Таджикистан

158

TWN

TW

Тайван

764

THA

TH

Тайланд

Китайска република, Тай- К и т а й с ко Та й п е, с
ван
това име членуват в
Световната търговска
организация
Кралство Тайланд

834

TZA

TZ

Танзания

768

TGO

TG

Того

Обединена република Танзания
Република Того

772

TKL

TK

Токелау

Токелау

776

TON

TO

Тонга

Кралство Тонга

780

TTO

TT

Тринидад и Тобаго

798

TUV

TV

Тувалу

Република Тринидад и Тобаго
Тувалу

788

TUN

TN

Тунис

Тунизийска република

795

TKM

TM

Туркменистан

Туркменистан

792

TUR

TR

Турция

Република Турция

796

TCA

TC

800

UGA

UG

Търкс и Кайкос, острови Търкс и Кайкос, острови Задморска територия
на Великобритания
Уганда
Република Уганда

Автономно владение
на Нова Зеландия
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Кратко наименование
Пълно наименование
код
код
код
860
UZB
UZ
Узбекистан
Република Узбекистан
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Забележка

804

UKR

UA

Украйна

Украйна

348

HUN

HU

Унгария

Република Унгария

876

WLF

WF

Уолис и Футуна, острови Уолис и Футуна, острови

858

URY

UY

Уругвай

234

FRO

FO

Фарьорски острови

242

FJI

FJ

Фиджи

Източна република Уругвай
Фарьорски острови
Автономна област на
Дания
Република Фиджи

608

PHL

PH

Филипини

Република Филипини

246

FIN

FI

Финландия

Република Финландия

238

FLK

FK

250

FRA

FR

Фолкландски (Малвин- Фолкландски (Малвински) Задморска територия
ски) острови
острови
на Великобритания
Франция
Френска република

254

GUF

GF

Френска Гвиана

Френска Гвиана

258

PYF

PF

Френска Полинезия

Френска Полинезия

260

ATF

TF

332

HTI

HT

Френск и юж н и т ери- Френски южни територии
тории
Хаити
Република Хаити

340

HND

HN

Хондурас

Република Хондурас

344

HKG

HK

Хонконг

191

HRV

HR

Хърватия

Специа лен админист рат ивен район на К и тайската народна република
Хонконг
Република Хърватия

334

HMD

HM

140

CAF

CF

148

TCD

TD

Хърд и Макдоналд, острови
Цент ра лноафриканска
република
Чад

Хърд и Мак дона лд, ос- Зависима територия
трови
на Австралия
Централноафриканска република
Република Чад

499

MNE

ME

Черна гора

Черна гора

203

CZE

CZ

Чешка република

Чешка република

152

CHL

CL

Чили

Република Чили

756

CHE

CH

Швейцария

Конфедерация Швейцария

752

SWE

SE

Швеция

Кралство Швеция

144

LKA

LK

Шри Ланка

728

SSD

SS

Южен Судан

Демократична социалистическа република Шри
Ланка
Република Южен Судан

239

SGS

GS

388

JAM

JM

Ю ж н а Д ж о р д ж и я и Южна Джорджия и Южни Задморска територия
Южни Сандвичеви ос- Сандвичеви острови
на Великобритания
трови
Ямайка
Ямайка

392

JPN

JP

Япония

Отвъдморски департамент на Франция
Отвъдморски департамент на Франция

Япония

2. Утвърдената номенклатура влиза в сила от 1 януари 2013 г.
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Председател:
Р. Инджова
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 429
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, с. Клисура, ул.
Балканска, кв. 3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите –   всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

148

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 433
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (сутерен), ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
149
РЕШЕНИЕ № 434
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.02.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 2, с. Юндола, община Велинград, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 427 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
150
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РЕШЕНИЕ № 435
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.02.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ IV, кв. 1, с. Юндола, община Велинград,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
151
РЕШЕНИЕ № 452
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.02.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот (ПИ) № 497 в УПИ I, кв. 19, м. Бул. Ломско
шосе, намиращ се в София, ж.к. Надежда I част,
ул. Евгени Босилков 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 120 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
260
РЕШЕНИЕ № 453
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 594 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор № 68134.1386.299 в УПИ
XII, кв. 10, София, ж.к. Надежда, ул. Хан Кубрат,
на ъгъла с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 112 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
261
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РЕШЕНИЕ № 454
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот (ПИ) № 607, кв. 73, София, ж.к. Надежда,
ул. Свети Климент 25, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 140 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
262
РЕШЕНИЕ № 455
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 594 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор № 68134.1386.407 (ПИ I)
№ 407, в УПИ-I 405, 406, 407, кв. 18а, София, ж.к.
Надежда, ул. Недко Войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
263
РЕШЕНИЕ № 459
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 496,
София, кв. 19, м. Бул. Ломско шосе, ул. Евгени
Босилков (бивша ул. Борба), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 116 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
264
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РЕШЕНИЕ № 469
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 496 от
27.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.02.2013 г. в 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 735 с 21 масивни постройки, гр. Златица,
м. Ханчето, община Златица, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 302 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.02.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 142
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – ПЗ
на поземлен имот № 026 037, ЕКАТТЕ 32874 – зем
лище гр. Исперих.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването му пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

181

Председател:
Г. Хюсмен

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 20
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява коригирания проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ I47, II46, III14 и IV43 за обект
„Изграждане на регионално депо за битови отпадъци“ в землището на с. Полски извор, община
Камено, съгласно сините, червените, зелените и
кафявите черти, надписи и щрихи, като изменението включва:
1. Новообразувани УПИ със следните параметри:
– УПИ I47 – площ 40 681 кв. м;
– УПИ II13, 14, 43, 46 – площ 238 584 кв. м;
– устройствена зона – чисто производствена – „Пч“;
– предназначение – за „Депо за битови отпадъци“;
– плътност на застрояване – 80 %;
– интензивност на застрояване – 2,5;
– озеленяване – 20 %.
2. Новообразувана обходна улица с о.т. от № 1
до № 35 включително.
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Председател:
Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 21
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
026025, местност Юртлука в землището на с. Черни връх, община Камено, област Бургас, съгласно
сините и червените черти, надписи и щрихи на
приложената към проекта графична част, с площ
на имота 5000 кв. м, с предназначение „За спортна
площадка за игри на открито“ и с градоустройствени показатели за устройствена зона – предимно
производствена – „Пп“: плътност макс. – 80 %,
кинт. макс. – 1,0, озел. мин. – 20 %, максимална
височина – 7 м.
Графичната част на проекта е неразделна част
от решението. Електрозахранването, водоснабдяването и отвеждането на отпадни води от имота
да се извърши за сметка на собствениците.
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Председател:
Ст. Драганова

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 309
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кресна, одобрява следните подробни
устройствени планове:
1. ПУП – ПРЗ (план за застрояване и регулация) на възложител по чл. 161 ЗУТ МЗГ ЮЗДП
ДП ТП „ДГС Кресна“, ЕИК 2016275060073, за
ПИ № 000011, м. Равно боре, землище с. Горна
Брезница, с площ 2176 кв.м, община Кресна,
област Благоевград, собственост съгласно н.а.
№ 17, т. ІІ, рег. № 1245, дело № 205/2009 г., ведно
с построената масивна сграда след 1.07.1973 г., със
застроена площ 115 кв.м и РЗП 380 кв.м, нанесена

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

на скица № К00798 от 6.07.2012 г., издадена от „Общинска служба по земеделие“ – Кресна, заверена
на 7.06.2012 г. от началник на „ОСЗ“ – Кресна.
Имотът попада в обхвата на разпоредбата на
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 ППЗОЗЗ чрез процедиран ПУП – ПРЗ с УЗ – „Ов“ – вилен отдих, и
конкретно предназначение: „Сграда за обществено обслужване в областта на хотелиерството – „Почивен дом“, със следните устройствени
показатели: Н до 7 м до к.б. 10 м, Кинт.=0,6 %,
Пз=20 %, Поз.=60 – 80 %.
2. ПУП – ПРЗ за ПИ № 005117, м. Завоя, зем
лище гр. Кресна, с цел промяна на 300 кв.м идеална част в УЗ „Пп“ (предимно производствена)
и конкретно предназначение „За работилница за
изработване на мраморни изделия“ на възложители Красимир Крумов Симов и наследници
на Драгомир Лазаров Димитров, собственост
съгласно н. а. № 182, том ІІІ, рег. № 2893, дело
№ 550/2008 г. и договор за разпределение правото
на ползване на недвижим имот от 9.02.2009 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Кресна пред
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Георгиев
211

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 267
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 193,
ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план към обект: „Газоснабдяване на гр.
Кърджали“, подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия
на гр. Кърджали“.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед на
кмета на община Кърджали в полза на „Ситигаз
България“ – ЕАД, София, право да прокарат
„Разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираната територия на гр. Кърджали“ – линеен обект на техническата инфраструктура през
улици, пътища и имоти – общинска собственост,
които попадат в трасето на обект: „Газоснабдяване
на гр. Кърджали“, подобект: „Разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия на гр. Кърджали“.
3. Задължава кмета на общината да предприеме
необходимите действия във връзка с учредяване
правото на прокарване през общински имоти.
На онование чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план към обект: „Газоснабдяване на гр.
Кърджали“, подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Кърджали“, чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен серок от от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
251
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 280
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ във връзка
със законосъобразното приключване на процедурата Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява предоставения проект за подробен устройствен план – план за регулация
и заст рояване (П У П – ПРЗ) за к в. 314, к в.
319, кв. 323, кв. 324, кв. 325 и кв. 59 и улична регулация в участъка от о.т. № 709 до о.т.
№ 710, улична регулация от о.т. № 1022 през
о.т. № 1020, о.т. № 1018 до о.т. № 633 и улична
регулация в участъка между кв. 325, 326, 314,
86, 91, 93 и 59 от о.т. № 505 през о.т. № 496,
о.т. № 482, о.т. № 743, о.т. № 488 до о.т. № 951
и план за застрояване за кв. 322 по плана на
ж.к. Червен бряг, гр. Ловеч. За кв. 325 одобрява
вариант 1 на проекта за ПУП – ПРЗ, с който се
обособяват седем нови урегулирани поземлени
имота – частна общинска собственост, отредени за нискоетажно жилищно застрояване, с
височина до 7 м, Кинт. – до 1,2, и плътност на
застрояване – до 60 %, и начин на застрояване – свободно разположено.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите
по влизане в сила на изработения подробен
устройствен план.
Председател:
К. Маринова
253

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 241
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 8 ЗОС
Общинският съвет – гр. Никопол, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за ел. провод и водопровод
за обект: „Пречиствателна станция на завод за
картон на „Джи – Еф – Еф“ – АД, с. Черковица.
2. Разпорежда предварително изпълнение на
одобрения ПУП – ПП по т. 1.
3. Възлага на кмета на община Никопол изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи на
обжалване в 3-дневен срок чрез Община Никопол
пред Административния съд – Плевен.
Председател:
М. Сакаджиев
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 332
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 025125,
местност Керемедчийницата, землище с. Извор,
представляващ застроена земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: 025125 – жилищно строителство, по червени, сини линии, надписи със
син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 333
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ и ПП
за имот № 56.5, представляващ земеделска земя
с променено предназначение и имоти № 56.13
и № 56.14, местност Кону дере, землището на
с. Марково, представляващи земеделска земя за
процедура промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: 5, 13, 14, жилищно строителство, къщи със стаи за настаняване, за разширение на полски път по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 334
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗР ЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 012290,
местност Текнето, землище с. Белащица, представ
ляващи земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: І-012290 – жилищно строителство, ІІ-012290 – жилищно строителство, ІІІ012290 – жилищно строителство, IV-012290 – жилищно строителство, V-012290 – жилищно строителство, и VI-012290 – жилищно строителство,
улици тупик и разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради с
Н до 10 м, свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир, котировки с черно и корекции със
зелено за УПИ ІІІ-012290 – жилищно строителство,
и IV-012290 – жилищно строителство, на 5 м от
улична регулация и на 7,5 м от дъно;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 335
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 008034,
местност Могилата, землище с. Кадиево, представляващ земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: 008034 – Агрокомплекс,
за разширение на полски път по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Пп“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 336
от 27 декември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 015005,
мест ност Бяло поле, зем лище с. Храбрино,
представляващ застроена земеделска земя за
процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на 3О33 и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ 015005 – жилищно строителство, по червени, сини линии, надписи със
син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с
черно;
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур на 2 м от границата на имота;
• се определя устройствена зона „Жм“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
188
РЕШЕНИЕ № 337
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 030288,
№ 030269 и № 030270, местност Нешовица, зем
лище с. Браниполе, представляващи земеделска
земя с променено предназначение съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образу ват У ПИ 030288 – т ърг овск и
комплекс, автосервиз с кафе – бърза зак уска; 030269 – търговски комплекс, автосервиз
с кафе – бърза закуска; 030270 – І търговски
комплекс, автосервиз с кафе – бърза закуска;
030270 – ІІ ТП, по червени, сини линии, надписи
със син цвят и корекции със зелено;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Пп“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
189
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РЕШЕНИЕ № 338
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002544,
местност Друма, землище с. Бойково, представ
ляващ земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ 002544 – жилищно строителство, за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 339
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 035047,
местност Кукленски път, землище с. Брестник,
представляващи земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението съобразно изискванията на 3О33 и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ 035047 – жилищно строителство, разширение на полски път и за обръщало,
по червени, сини линии, надписи със син цвят и
корекции със зелено;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
• се определя устройствена зона „Жм;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 340
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 018052,
местност Варниците, землище с. Белащица,
представляващи земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образу ва У ПИ: I- 018052 – ж и лищно
застрояване, II-018052 – жилищно застрояване,
разширение на полски път по червени, сини линии, надписи със син цвят и корекции със зелено;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 341
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 46.54,
местност Пичковец, землище с. Марково, представ
ляващ земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: 47295.46.54 – жилищно
застрояване, за разширение на полски пътища
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено на 5 м от границите на имот
№ 46.78 – природна забележителност;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 342
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 009021,
местност Османова могила, землище с. Брестник,
представляващи земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:

ВЕСТНИК
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• се образува УПИ: 009021 – офиси, авторемонтни дейности, автомивка, складове, кафеаперитив, закусвалня, магазин за железария и
промишлени стоки, по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Пп“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

194

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 343
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 43.321,
мес т нос т За хари дево, зем л и ще с. Марково,
представляващ земеделска земя за процедура
по промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• се образува УПИ: 43.321 – жилищно строителство, за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено на 1,5 Н ограничителна линия
на застрояване в дъното на парцела и линията
на застрояване в УПИ VII-043320 – жилищно
строителство;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 344
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002604,
местност Топила, землище с. Дедово, представляващи земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

• се образува УПИ: 002604 – жилищно строителство, по червени, сини линии, надписи със
син цвят с право на преминаване;
• се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• се определя устройствена зона „Жм“;
• се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
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Председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 208
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Попово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на довеждащ канализационен колектор от кв. Невски и кв.
Сеячи до съществуващ канализационен колектор
от гр. Попово до ПСОВ, продължение на колектор SN7 северно от р. Поповска до ПС „Попово“
и КАТ – Попово, канализационен колектор ІІІ
Б и канализационен клон по ул. Ген. Прохоров;
план-схема на водопровод и канализация на кв.
Невски и кв. Сеячи, гр. Попово, и актуализация
на план за застрояване на ПСОВ, преминаващи през имоти – общинска, държавна, частна,
ДПФ – МЗГ, НК „ЖИ“ собственост, намиращи
се в урбанизирана и извънурбанизирана територия на гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи,
ведно с учредяващите се сервитути и регистър
на засегнатите имоти.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Георгиев

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5   

2. Възлага на кмета на общината да проведе
необходимите процедури по съобщаване на решението.
Председател:
А. Петров

212

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХVI-11
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Заповед № ТУ02/0012 от 14.02.2012 г. на кмета на община Ямбол, протоколи № 11 от 13.09.2012 г. и № 15 от
15.11.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията – Ямбол, и Решение № КЗЗ-12 от
8.06.2012 г., т. I.60, на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява парцеларен план на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп (пътна
връзка) до ПИ с идентификатор 87374.25.16 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, местност
Чаргански път.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Т. Петкова

152

16. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Стъргач дере”, разположена
на територията на община Хаджидимово, област
Благоевград, със следните координати в Координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4464252

8534180

2.

4464000

8535000

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

3.

4462500

8535000

РЕШЕНИЕ № 146
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътна линия Димитровград – Свиленград,
фаза 4,3 „Тягови подстанции“ за изграждане на път
за достъп до имот 51431 в зем. на Симеоновград,
110/27,5 kV, през имоти с № 616 и 628, собственост
на Община Симеоновград, с възложител ДП „НК
Железопътна инфраструктура“ – София.

4.

4462500

8534000

5.

4463290

8533500

252

334
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 182, ал. 2
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-70 от 19.12.2012 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД, и
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за
строеж „Ремонт на въздушна линия ВЛ 110 kV

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

„Сокол“ от п/ст „Казичене“ – София, до п/ст „Самоков“ – Самоков, в землищата на: с. Казичене,
с. Горни Лозен, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“ – СО, област София-град, и землищата
на с. Долни Окол, с. Горни Окол, с. Широки дол,
с. Драгушиново, гр. Самоков, с. Продановци,
община Самоков, Софийска област. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
113
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 182, ал. 2
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-69 от 19.12.2012 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
и „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
за строеж „Ремонт на въздушна линия ВЛ 110
kV „Магура“ от подстанция „Брусарци“ до стълб
№ 94“ в землищата на гр. Брусарци, с. Крива бара
и с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, землищата на с. Дреновец, с. Динково,
с. Тополовец, община Ружинци, и землищата на
с. Арчар, с. Мали Дреновец и с. Септемврийци,
община Димово, област Видин. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
114
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 148, ал. 3
ЗУ Т заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството е издал Разрешение за строеж № РС-1 от 2.01.2013 г. по искане
на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за строеж:
„Инженеринг, реконструкция и модернизация
на телефонна кабелна мрежа и апаратура в
Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ по обособени
позиции“, както следва:
позиция № 1: Участък Величково – Синдел,
разположен на територията на общини Дългопол,
Долни чифлик и Аврен, област Варна;
позиция № 2: Участък Каспичан – Провадия,
разположен на територията на община Каспичан,
област Шумен, и общини Провадия и Ветрино,
област Варна;
позиция № 3: Участък Долен Дъбник – Плевен,
разположен на територията на общини Долни
Дъбник и Плевен, област Плевен.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК Разрешение за строеж
№ РС-1 от 2.01.2013 г. подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
239
31. – Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството на основание чл. 154,
ал. 5 ЗУТ във връзка с ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-2 от
2.01.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

№ РС-36 от 25.07.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Марица“ ЛОТ 2 участък
„Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км
70+620 – основно трасе в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г.
и извършените отчуждителни процедури, както
следва: селскостопански подлез при км 37+590;
селскостопански подлез при км 38+100; селскостопански подлез по път I-5 при км 281+890; селскостопански подлез при км 41+440; селскостопански
подлез при км 43+780; селскостопански подлез при
км 44+900; селскостопански подлез при км 49+360;
селскостопански подлез на км 50+700; селскостопански подлез при км 52+940; селскостопански
път и подлез при км 58+020; селскостопански път
и подлез при км 60+912; селскостопански път и
подлез при км 63+960.00; надлез при км 38+803;
мост над р. Харманлийска при км 69+362, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
379
62. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба
на акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и
Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20
от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г.,
Решение № 2886 -П о т 9.09.20 04 г., Решение
№ 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3203-П от
21.04.2009 г., Решение № 3212-П от 29.01.2010 г.,
Решение № 3216-П от 17.03.2011 г., Решение
№ 3218-П от 5.04.2011 г., Решение № 3236-П от
20.04.2012 г., Решение № 3297-П от 17.12.2012 г.,
Решение № 3298-П от 17.12.2012 г. и протоколно
решение № 2246 от 15.01.2013 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:

„СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

„СЛИВНИЦА
1968“ – АД

„ХИМСОФИЯ
ИМПОРТ“ – АД

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

„БДЖ – ТРАНС- СОФИЯ
ИМПЕКС“ – АД

„ВМТ ОРБИТА“ – АД

„КЕРАМИНЖЕ- СОФИЯ
НЕРИНГ“ – АД

„КРУПНИШКА
КОМУНА“  –
АД

5

6

II.

7

8

9

10

101020042

121038813

831635614

BG101020042

BG121038813

BG831635614

BG131223333

BG000627519

BG122013955

BG000175708

50220

800000

182195

5276191

239646267

109320

538262

201804

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

50220,00

800000,00

182195,00

5276191,00

239646267,00

109320,00

1614786,00

201804,00

2810551,00

117568,80

8

лева

0,35

0,52

2,71

1,74

98,63

35,00

0,294

0,046

0,0002

0,006

9

%

514

0,006

0,35

0,52

11

%

1361

13 949

179 697

1 846 667

704 276

50

2,71

1,74

98,63

35,00

0,294

0,046

1 0,0002

13

9734

10

брой

1361,00

13 949,00

179 697,00

1 846 667,00

704 276,00

50,00

3,00

13,00

9734,00

616,80

12

лева

непублично

непублично

непублично

непублично

публично

публично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

Обща ноВид на
минална
дружествостойност
то към
на акциите, 11.01.2013 г.
предложени (по данни
за ЦПТ
от КФН)

безналични

безналични

налични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

безналични

14

Вид на
акциите

5,13

16

Забележка

1,00

4,66

5,60

1,43 предложените
акции са собственост на
„Холдинг
Български държавни железници“ – ЕАД,
София

1,268 предложените акции са
собственост
на „Консолид
Комерс“ – ЕАД,
София

1,00

–

4,12

1,00

15

лева

Минимална
продажна
цена на
една акция

ВЕСТНИК

С. КРУПНИК

СОФИЯ

131223333

000627519

122013955

000175708

BG126087230

1,00

1,20

7

лева

Акции,
предложени
за продажба

ДЪРЖАВЕН

СЛИВНИЦА

МИЗИЯ

126087230

2810551

97974

4

СОФИЯ

BG812116465

BG101013592

„СВИНЕВЪДСТВО – ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД

812116465

101013592

3

БЛАГОЕВГРАД

„МЕТАЛНИ ИЗ- БУРГАС
ДЕЛИЯ“ – АД

6

2

5

„ЗИИУ „СТАНДАРТ“ (ЗММБЛАГОЕВГРАД) – АД

4

бр.
акции

Капитал НомиКапитал
Размер
по понална по последна на дърследна
стой- съдебна ре- жавното
съдебна
ност
гистрация
участие
регистра- на акв капиция
ция
тала

1

3

ЕИК по
ИдентификаБУЛСТАТ ционен номер
по ДДС

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

2

Наименование Седалище
на дружеството

I.

1

№

1. Начало на тридесети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

БРОЙ 6
С Т Р. 1 7 7   

„СТРУМАТЕКС“ –
АД

„ТРАНЗИТНА
ТЪРГОВСК А
ЗОНА“ – АД

„ФИЛ – 2000“ – ПЛОВАД
ДИВ

„ХЕНТШ“ – АД СОФИЯ
(НОВОХИМ –
ЕАД)

„ЧАСТНО
СОФИЯ
АД ЗОГРАФСКИ“ – АД
(„ИХ ВИТОША
ЗОГРАФСКИ“ –
АД)

13

14

15

16

17

1,00

10,00

2,00

7

1652402

1010836

100000

1,00

1,00

1,00

15000 100,00

363707

50000

41045

6

1652402,00

1010836,00

100000,00

1500000,00

363707,00

500000,00

82 090,00

8

7,58

41,29

5,00

46,00

4,10

19,45

100,00

9

11

125 315

417 378

5 000

6 900

14 904

9 724

7,58

41,29

5,00

46,00

4,10

19,45

41 045 100,00

10

13

125 315,00 непублично

417 378,00 непублично

5 000,00 непублично

690 000,00 непублично

14 904,00 непублично

97 240,00 непублично

82 090,00 непублично

12

налични

налични

налични

налични

безналични

налични

налични

14

16

17,15 предложените
акции са собственост на
„Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД,
София

1,00

2,49

700,00

6,82

260,00

37,00 предложените
акции са собственост на
„Национална
компания
индустриални
зони“ – ЕАД,
София

15

ВЕСТНИК

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от това обявление, ще се проведе на „приватизационен
пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на
обнародване на това обявление в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от датата на обнародване на това обявление юв „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока
по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
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390. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – гр. Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 77098/2002/110388 от
21.12.2012 г. възлага на Мария Николова Стойкова,
с. Долнослав, община Асеновград, ул. Изгрев 6,
следния недвижим имот: поземлен имот в Асеновград, област Пловдив, с площ съгласно кадастрална карта 896 кв. м и съгласно нотариален акт
№ 19, том II, рег. № 2857, дело № 551 от 12.07.1999
г. – 1200 кв. м, представляващ северната част от
парцел V – СКПП „Асенова крепост“, в кв. 8 по
плана на Асеновград по акт за частна държавна
собственост № 48 от 5.12.1996 г., а по скица на Община Асеновград –  представляващ част от парцел
V-63 – стопанска дейност, от кв. 17 на промишлена
зона „Север“ по плана на Асеновград, с кадастрален
идентификатор: 00702.510.112, ведно с построената
в имота едноетажна производствена сграда – със
застроена площ съгласно кадастрална карта – 689
кв. м и съгласно нотариален акт № 19, том II, рег.
№ 2857, дело № 551 от 12.07.1999 г. със застроена площ 700 кв. м, кадастрален идентификатор:
00702.510.112.1, при граници на имота: 00702.510.87;
00702.510.10. Имотът се продава такъв, какъвто е
в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
288
93. – Националната агенция за приходите, Тери
ториална дирекция – гр. Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 17493/2007/000087 от
2.01.2013 г. възлага на „Ками 83“ – ЕООД, ЕИК
по БУЛСТАТ 202353937, адрес на управление
гр. Калофер, област Пловдив, община Карлово,
ул. Иванка Ботева 7, представлявано от Катя
Стефанова Иванова, адрес на представителя: гр.
Калофер, област Пловдив, община Карлово, ул.
Иванка Ботева 7, следния недвижим имот: поземлен имот с площ 2106 кв. м, за който по плана
на с. Осетеново, община Павел баня, е отреден
УПИ V-619 (урегулиран поземлен имот) в кв. 38,
заедно с построената в имота двуетажна масивна сграда с разгърната площ 1976 кв. м (бивше
старо училище), със застроена площ 1098 кв. м,
при граници и съседи: от две страни улици, УПИ
I-620 в кв. 38. Имотът се продава такъв, какъвто
е в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
348
153. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за щатно осигурени академични длъжности за военнослужещи: доцент
в област на висшето образование Сигурност и
отбрана, професионално направление Военно дело,
научна специалност Организация и управление на
въоръжените сили, учебна дисциплина Оперативно
изкуство в съвместни и многонационални операции – един; главен асистент в област на висшето
образование Сигурност и отбрана, професионално
направление Военно дело, научна специалност Организация и управление на въоръжените сили, учебна
дисциплина Оперативно изкуство в съвместни и
многонационални операции – един; главен асистент
в област на висшето образование Сигурност и отбрана, професионално направление Военно дело,
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научна специалност Организация и управление
на въоръжените сили, учебна дисциплина Тактика
на формированията от ВМС – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им в
регистратурата на Военната академия. По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за
издаване на разрешение за достъп до класифицирана
информация съгласно чл. 45 от Закона за защита
на класифицираната информация. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
421
79. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане
на академични длъжности в област на висше
образование 5. Технически науки за: професор
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по научна специалност
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения
и детайли към катедра „Сградостроителство“ – един
със срок 2 месеца; по научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и
детайли към катедра „Жилищни сгради“ – един със
срок 2 месеца; доценти по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
по научна специалност Строителни конструкции
(мостове) към катедра „Транспортни съоръжения“–
един със срок 2 месеца; по научна специалност
Технология и механизация на строителното производство (технология на строителното производство) към катедра „Технология и механизация
на строителството“ – един със срок 2 месеца; по
научна специалност Пътни и строителни машини
към катедра „Технология и механизация на строителството“ – един със срок 2 месеца; по научна
специалност Строителни конструкции (мостове)
към катедра „Транспортни съоръжения“ – един със
срок 3 месеца; по научна специалност Строителни
конструкции (обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения) към катедра
„Масивни конструкции“ – един със срок 3 месеца;
по научна специалност Строителни конструкции
(стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни конструкции“ – един със срок 3 месеца;
главни асистенти по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия по научна
специалност Инженерна хидрология, хидравлика и
водно стопанство (хидравлика, речна морфология
и корекции на реки) към катедра „Хидравлика и
хидрология“ – един със срок 2 месеца; по научна
специалност Обща, висша и приложна геодезия
(геодезия и геоинформатика) към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един със срок 2 месеца;
по научна специалност Строителни конструкции
(стоманени конструкции) към катедра „Метални,
дървени и пластмасови конструкции“ – един със
срок 2 месеца; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика за:
професори по професионално направление 4.5.
Математика по научна специалност Диференциални
уравнения към катедра „Математика“ – един със
срок 3 месеца; по научна специалност Математически анализ (теория на апроксимациите) към
катедра „Математика“ – един със срок 3 месеца; по
научна специалност Геометрия и топология – един
със срок 3 месеца; доцент по професионално направление 4.4. Науки за земята по научна специалност Инженерна геология и хидрогеология към
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катедра „Геотехника“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
320
15. – Лесотехническият университет – София,
обявява следните конкурси за главни асистенти:
за факултет „Горско стопанство“ по дисциплината
„Физиология на дървесните растения“ към катедра
„Дендрология“ в област на висшето образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност „Горско стопанство“ – един; за факултет
„Екология и ландшафтна архитектура“ към катедра
„Патология на растенията и химия“ в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.2. Химически науки, научна област „Органична
химия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
201
3. – Нов български университет обявява конкурси за главни асистенти по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн в
модната индустрия) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика (световно стопанство и МИО) – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ .
Документите се подават в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
283
41. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Надеждност и диагностика на машини
и системи“ – един към катедра ИЛПТСТ – МФ;
професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Медицински уреди“ – един към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; доцент по: професионално
направление 4.5 Математика, специалност „Приложна математика“ – един към катедра „Стохастика и оптимиране“ – ФПМИ, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Техническия университет – София,
в съответните факултетни канцеларии: МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22
20; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79.
268
5. – Техническият университет – София, обявява
конкурси за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив: за професор висше училище
в професионално направление 5.1 Машинно инженерство, научна специалност „Материалознание
и технология на машиностроителните материали“ – един за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“; за Факултета по
електроника и автоматика в Пловдив: за професор
висше училище в професионално направление 5.3
Комуникационна и компютърна техника, научна
специалност „Компютърни системи, комплекси и
мрежи“ – един за нуждите на катедра „Компютърни
системи и технологии“; доцент висше училище в
професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Системи с изкуствен интелект“ – един за нуждите на катедра „Системи за управление“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи – във Филиала на Техничес
кия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
321
21. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява
конкурси за заемане на академични длъжности в
следните области на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки: доцент – професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност – Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Публични финанси), за нуждите
на катедра „Финанси и кредит“ със срок 3 месеца;
2. Хуманитарни науки: професор – професионално
направление 2.2. История и археология, научна
специалност – История на България (История на
икономиката), за нуждите на катедра „Философски науки“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“,
стая 503, тел.: 052/830-813.
285
2. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл.
3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: професори: в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност психиатрия – един за
Факултета по медицина, Катедра по психиатрия
и медицинска психология и Първа психиатрична
клиника към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
по научна специалност съдебна медицина – един
за Факултета по медицина, Катедра по обща и
клинична патология, съдебна медицина и деонтология, УНС по съдебна медицина и деонтология
и Клиника по съдебна медицина към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; доценти: в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност ото-рино-ларингология – един за
Факултета по медицина, Катедра по неврохирургия
и УНГ болести, УНС по УНГ болести; по научна
специалност нефрология – двама за Факултета по
фармация, Катедра по предклинични и клинични
науки, Клиника по нефрология и Клиника по
диализа към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по научна специалност фармацевтична химия – един за Факултета по фармация, Катедра по
фармацевтични науки, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
документи – в Медицинския университет – Варна,
ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая 416, тел. 052/677034 и 052/677-033.
284
180. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурси за: професор по 03.01.36 офталмология
в Катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ – един
за нуждите на Клиниката по очни болести на
„УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен; доценти по: 03.01.37
обща хирургия в Катедра „Пропедевтика на хирургически болести“ – един за нуждите на Първа
клиника по хирургия на „УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен,
03.01.42 урология в Катедра „Сестрински хирургични грижи“ – един за нуждите на Клиниката по
урология на „УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен, 03.01.47
кардиология в Катедра „Пропедевтика на вътрешни
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болести“ – един за нуждите на Клиниката по вътрешни болести на „УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен; главен
асистент по 03.01.45 акушерство и гинекология в
едноименната катедра за нуждите на Клиниката
по онкогинекология на „УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен, всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
335
21. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: професор
по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението
по математика) със срок 3 месеца; доценти по:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Теоретични
аспекти на изобразителното изкуство) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на
обучението по история) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – етология, еволюционна морфология) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, кабинет 124. За информация: тел.: 054/830 495,
в. 121, GSM 0899901943.
101
5. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 05.06.05 педагогическа и възрастова
психология, област на висше образование 3. „Социални, стопанска и правни науки“, професионално
направление 3.2. „Психология“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6,
тел. 02/870 32 17.
378
33. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 01.05.06
химия на високомолекулните съединения в професионално направление 4.2. Химични науки за
лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.
202
696. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по 04.03.12 „Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания по животните“ към секция „Вирусология и вирусни болести“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в деловодството на
НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15. За справки:
тел. 02 952 12 77 и на страницата на института:
www.vetinst-bg.com.
137
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4. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през декември 2012 г. са продадени следните
общински обекти:
1. Поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета,
ул. Иван Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, продаден на Анелия Иванова
Александрова за 16 000 лв. На основание чл. 2,
т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен ДДС в размер 3200 лв.
Общата сума по договора възлиза на 19 200 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
2. Помещение със сутерен (бивш магазин за
промишлени стоки) в безистена на пл. Славейков
7, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
продадено на „Евроарт 2004“ – ЕООД, представлявано от Кирил Георгиев Попов, за 100 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. УПИ III, кв. 1, с. Юндола, община Велинград,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, продаден на „Андезит“ – ООД,
представлявано от Стефан Кирилов Димитров,
за 104 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена
е начислен ДДС в размер 20 800 лв. Общата сума
по договора възлиза на 124 800 лв., изплатени
изцяло от купувача.
4. УПИ II, кв. 1, с. Юндола, община Велинград,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, продаден на „Андела“ – АД, представ
лявано от Киро Димов Русев, за 101 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен ДДС
в размер 20 200 лв. Общата сума по договора възлиза на 121 200 лв., изплатени изцяло от купувача.
155
37. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация между кв. 10а и 10б и план за
регулация и застрояване за УПИ ХХІІІ-2740, 2675
от кв. 19а, м. В.з. Косанин дол. Планът е изложен
в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
главния архитект на Столична община чрез район
„Панчарево“. Проектът за подробен устройствен
план подлежи на обществено обсъждане на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
чл. 22, ал. 4 по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) ЗУТ
преди внасянето му в Общинския експертен съвет
по устройство на територията.
216
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ ХVIII-1176
и ХХ-1178 от кв. 60 и УПИ I-1180, II-1181, III1182, IV-1183, V-1164, VI-1185 и VII-1186, 1187 от
кв. 67 за създаване на нов кв. 60 и нови УПИ
ХХVII-1176, ХХ-1178, ХХVIII-1179, ХХIX-1180,
ХХХ-1181, ХХХI-1182, ХХХII-1183, ХХХIII-1184,
ХХХIV-1185, ХХХV-1186 и ХХХIX-1187; изменение на улична регулация за отпадане на улица от
о.т. 217 до о.т. 222, м. Манастирски ливади-запад,
който е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столична община
чрез район „Витоша“. Проектът подлежи на об-
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ществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ
преди внасянето му в общинския експертен съвет
по устройство на територията.
305
52. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: АМ „Струма“ Лот 2 „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52 за землищата на
гр. Бобошево, с. Усойка, с. Слатино, с. Сопово, с.
Блажиево и с. Висока могила. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в Община Бобошево и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
375
1. – Община гр. Борово, област Русе, отдел
„Проекти, програми, устройство на територията и
екология“ обявява, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план и план
за застрояване (ПУП – ПП и ПЗ) за изграждане
на Ветроенергиен парк „Обретеник“, състоящ се
от 13 броя ветрогенератора в имоти, както следва: план за застрояване в имоти № 00267, 000333,
000334, 000335, 000336, 000337, 000337, 000338, 000339,
000340, 000341, 000342, 000343, 000344, 000345, 000346,
000347, 000348, 000349, 000350, 000351 по плана за
земеразделяне на с. Обретеник; парцеларен план
за изграждане на проводи през поземлени имоти
№ 000298, 000325, 000326, 000331 по плана за земеразделяне на землището на с. Обретеник. Проектът
е изложен в отдел „Проекти, програми и УТ“ на
Община Борово, ет. 3, стая 304. Заинтересованите
лица в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
242
4. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на площадка на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ – АД, за участъка, разположен на територията на община Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 401 в сградата на Община
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
424
34. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – закриване на улица
с ОК 332-332А-332Б-332В между кв. 112 и кв. 113,
план за регулация и застрояване за УПИ VІ от кв.
112 и УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ от кв. 113, промяна
на границата на кв. 112 – кв. 113 и предвиждане
на нова застройка за „производствено-складови
нужди“ по плана на с. Ресен, община Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Велико Търново в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
247
1. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ИПУР на участъка, заключен в контура,
образуван от следните номера: о.т. 7, 9, 12, 33, 36,
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38, 37, 40, 84, 53, 126, 67, 70, 67 и 7, гр. Сеново,
община Ветово, и ПУП – ИПР, както следва:
изменят се кв. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
31, кв. 1032 и урегулираните поземлени имоти в
тях по новите улично-регулационни линии и по
кадастралните граници; от плана отпадат следните
квартали заедно с всички УПИ в тях: 9, 14, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 109; образуват се нови
квартали № 9, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96; в следните нови квартали
се създават нови УПИ: кв. 14 – УПИ I – за комплексно жилищно строителство; кв. 22 – УПИ
I – за паметник; кв. 23 – УПИ I – за детска площадка, II – за озеленяване, и III; кв. 24 – УПИ
I – за озеленяване; кв. 25 – УПИ I – за кметство.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания.
402
1. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Довеждащ път до пречиствателна станция
за отпадъчни води – гр. Гълъбово“, с трасе в поземлени имоти № 000720 и № 001816 в землището
на гр. Гълъбово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Гълъбово.
248
2. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Довеждащ водопровод към пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Гълъбово“, с
трасе и сервитути в поземлени имоти № 000376,
000707, 001816, 223003, 223004 и 223005 в землището
на гр. Гълъбово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Гълъбово.
249
3. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Довеждащ колектор към пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Гълъбово, битова и
дъждовна канализационна мрежа на гр. Гълъбово“,
с трасе и сервитути в поземлени имоти № 000387,
000312, 000376, 000707, 000388, 000711, 222002,
001816 и 223001 в землището на гр. Гълъбово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Гълъбово.
250
5. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявление с
регистрационен индекс УТКР-30-4319 от 27.12.2012 г.
от „TERNA s.a. GEK TERNA GRUP“ е внесен за
съгласуване и одобряване проект на подробен
устройствен план – парцеларен план на подобект
„Реконструкция на съществуващи въздушни линии“
към обект „Реконструкция и електрификация на жп
линия Димитровград – Свиленград, фаза 4.1 – Димитровград – Харманли“ с възложител ДП „Нацио
нална компания „Железопътна инфраструктура“,
като съгласно регистрите към него засегнатите
имоти са, както следва:
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Площ за отчуждаване (кв. м)

21052.1012.56

урбанизирана

Димитровград

частна

0,025

089013

земеделска

с. Черногорово

частна

0,008

059031

земеделска

с. Черногорово

частна

0,072

059029

земеделска

с. Черногорово

частна

0,048

№ на имот по КК Вид територия
КВС

Землище

Вид собственист

Площ с ограничителен  
реж и м на ползва не
(кв. м)

000118

земеделска

с. Черногорово

общинска

0,079

000119

земеделска

с. Черногорово

общинска

0,081

000121

земеделска

с. Черногорово

стоп. общ.

0,002

000123

земеделска

с. Черногорово

общинска

0,012

089013

земеделска

с. Черногорово

частна

0,123

089015

земеделска

с. Черногорово

частна

0,038

089020

земеделска

с. Черногорово

частна

0,024

000042

земеделска

с. Черногорово

общинска

0,007

063002

земеделска

с. Черногорово

частна

0,022

067013

земеделска

с. Черногорово

частна

0,008

000122

земеделска

с. Черногорово

държавна

0,007

000136

земеделска

с. Черногорово

общинска

0,008

059001

земеделска

с. Черногорово

частна

0,464

059004

земеделска

с. Черногорово

частна

1,145

059005

земеделска

с. Черногорово

частна

1,798

059006

земеделска

с. Черногорово

частна

0,119

059030

земеделска

с. Черногорово

частна

0,141

059031

земеделска

с. Черногорово

частна

0,884

Проектът е на разположение всеки присъствен
ден в Община Димитровград – ет. 7, стая 77.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
246
3. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявление с
регистрационен индекс КР-17-5 от 27.12.2012 г. от
„Ситигаз“ – България, е внесен за съгласуване проект на подробен устройствен план – парцеларен
план на обект „Газоснабдяване на община Харманли“, подобект „Разпределителен газопровод
извън границите на урбанизираната територия
за газоснабдяване на община Харманли ТТР
22В.2012“, като съгласно регистрите към него
засегнатите имоти са общински с № 000607;
000619; 000848; 000849, и държавен с № 000863 по
картата на възстановената собственост за землище
с. Крепост, община Димитровград. Преписката е
на разположение всеки присъствен ден в Община Димитровград – ет. 7, стая 77. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
256

7. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект – „Тласкателен водопровод от помпена
станция „Неделище“ – І подем, до черпателен
резервоар на помпена станция – ІІ подем, за
водоснабдяване на гр. Драгоман“, който попада
в части от землищата на с. Чуковезер, с. Габер,
с. Владиславци и с. Неделище, община Драгоман.
Проектът за парцеларен план се намира в отдел
„УТ“ при Община Драгоман. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Драгоман.
317
10. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за попълване на кадастъра и изменение на
част от подробен устройствен план на с. Кондово,
като се прокарва нова улица от осова точка (о.т.)
34 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 –
109 – 110 до о.т. 111 и от кв. 9 се образуват 9 и 9а,
а от кв. 10 се образуват 10, 10а и 10б, и промяна
на дворищната регулация на засегнатите имоти
по ПУП на с. Кондово, ЕКАТТЕ 38248, община
Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 304 в сградата на общинската администрация.

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Ивайловград.
374
7. – Община гр. Камено, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и съгласно протокол № 1 от 8.01.2013 г. на Областния експертен
съвет – Бургас, съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за територията, обхващаща поземлени имоти с № 000340 и 000348 в землището на
кв. Долно Езерово, община Бургас, и поземлени
имоти с № 000502, 000239, 000340, 000339, 000592,
000504 и 000105 в землището на гр. Камено,
община Камено. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТСУОС“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТСУОС“, Община
Камено, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
423
111. – Община гр. Луковит, област Ловеч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура – външно ел. захранване за фотоволтаична
централа до 30 kW, предвидена за изграждане на
покрива на масивна сграда в ПИ с кадастрален
номер 079016 по КВС на с. Дерманци, с трасе
през имоти с кадастрални номера 000015 – полски път, път III клас от републиканската пътна
мрежа, 000242 – полски път, и 079059 – пасище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
243
111а. – Община гр. Луковит, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура – външно ел.
захранване за фотоволтаична централа до 30 kW,
предвидена за изграждане на покрива на масивна
сграда в ПИ с кадастрален номер 079051 по КВС
на с. Дерманци, с трасе през имоти с кадастрални
номера 000242 – полски път, и 079059 – пасище,
и път III клас от републиканската пътна мрежа.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
244
42. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП(ПП) – парцеларен план за захранващ водопровод ∅ 90 на ПИ № 010003 – цех за производство на комбинирани фуражи, з-ще гр. Любимец,
община Любимец. Трасето на обекта започва
от съществуващо водопроводно отклонение до
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границата на ПИ № 010003, преминава изцяло
през полски път ПИ № 010043, с дължина 110 м.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Любимец.
409
43. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП(ПП) – парцеларен план за външен електропровод за захранване на ПИ № 010003 – цех за
производство на комбинирани фуражи, з-ще гр.
Любимец, община Любимец. Трасето на обекта
започва от съществуващ КРШ до границата на
ПИ № 010003, преминава изцяло през полски път
ПИ № 010043, с дължина 160 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Любимец.
410
44. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП(ПП) – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – външно електрозахранване за имот ПИ № 304028, местност
Сувантията, з-ще гр. Любимец, община Любимец.
Трасето на обекта започва от изградена въздушна
линия ВЛ 20 kV, извод „Ново село“, п/ст. Свиленград от съществуващ стълб СБС № 139, преминава изцяло през полски път ПИ № 000131, с
дължина 297 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Любимец.
411
45. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Водоснабдяване на с. Георги Добрево“, община Любимец, област Хасково. В проекта попада шахтов
кладенец южно от с. Георги Добрево, стоманен
водопровод ∅ 219, започващ от кладенеца и достигащ до разпределителната шахта, изградена
в близост до с. Георги Добрево. Проектът се
намира в дирекция „УТ ОС СХД“ при Община
Любимец. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
412
71. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на пряко заинтересуваните лица, че е изготвен
п роек т за спец иа лизи ран под робен уст ройствен план – план за регулация и застрояване
(СПУП – ПРЗ) за добив и първична преработка
на индустриални минерали – базалт, находище
„Върбовка“, землище с. Върбовка, и проект:
под робен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен
п ла н (П У П – П П) за т ех н и ческ ата и нфра-
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ст ру кт у ра – пътна връзка, ел. захранване към
СПУП – ПРЗ за добив и първична преработка
на индустриални минерали – базалт, находище
„Върбовка“, землище с. Върбовка, с възложителконцесионер на находище „Върбовка“, землище
с. Върбовка: „Петрургия“ – ЕООД, София. С
проекта за СПУП – ПРЗ се определят режимите на ползване и застрояване. В територията,
определена за добив, е определена границата и
сервитутната ивица от 25 м за разработване на
кариерата, с устройствена зона „дейности по добив
на неметални полезни изкопаеми, индустриални
минерали – базалт“. Територията, определена за
външно насипище, е с устройствена зона „складови
дейности“. Територията за първична преработка е
с устройствена зона „промишлени и обслужващи
дейности“. С проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническата инфраструктура – пътна връзка, ел. захранване към СПУП – ПРЗ за добив и първична
преработка на индустриални минерали – базалт,
находище „Върбовка“, землище с. Върбовка, се
цели да се покаже бъдещото трасе на обслужващия
технологичен път, осигуряващ достъп до находище
„Върбовка“, землище с. Върбовка, и да покаже
трасето на ел. кабела за захранване на обекта с
електричество. Проектите се намират в дирекция
„УТС“ при Община Павликени, стая № 103, и
може да бъде разгледани всеки присъствен ден. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
213
2. – Областният управител на област с административен център гр. Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-30
от 7.01.2013 г. на „Телекабел“ – АД, Пазараджик,
ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление: Пазарджик, ул. Сан Стефано 17, представлявано от Ангел Василев в качеството му на
възложител за обект: „Оптична кабелна линия,
преминаваща през землищата на с. Карабунар и
с. Виноградец, община Септември, и землището на с. Калугерово, община Лесичово, област
„Пазарджик“. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
241
21. – Общинската служба по земеделие – Панчарево, обявява на основание чл. 18д, ал. 4 и 5
ППЗСПЗЗ, че 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“ започва анкетиране за съвместно
уточняване със заявителите на местоположението
на заявените имоти в местността Балабано (Зад
село, Мачковия бостан, Задм. бостан) – землището
на с. Кривина. Анкетирането ще бъде проведено
в срок 10 работни дни.
318
676. – Община гр. Своге, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 в съответствие с
§ 124 ПЗРЗУТ съобщава, че е изработен комплексен проект за инвесиционна инициатива
(КПИИ), съдържащ подробен устройствен план
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(ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект
на техническата инфраструктура, и инвестиционни
проекти (ИП) за обект: „Изграждане на подземно
кабелно трасе с цел присъединяване на обект
МВЕЦ „Прокопаник“ към съществуваща електропроводна линия ВЛ 20 kV „Редина“, засягащ
поземлени имоти (ПИ) № 073042, 000241, 000091 и
095001 (образуван от ПИ № 000239) по картата на
възстановената собственост (КВС) на с. Редина,
община Своге, Софийска област, и урегулиран
поземлен имот (УПИ) I-2276 – „За обслужваща
и търговска дейност“, в кв. 176 по ПУП на гр.
Своге, Софийска област. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
245
174. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е разработен
проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП
(парцеларен план) за обект: „Газоснабдяване на
община Харманли“, подобект: „Разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия за газоснабдяване на община Харманли ТТР 22В.2012“, с възложител „Ситигаз
България“ – ЕАД, София. С представения проект се разглежда разпределителния газопровод,
попадащ в землището на с. Константиново,
община Симеоновград. Трасето преминава през
ПИ 000526 и ПИ 000527, полски пътища, собственост на Община Симеоновград. Дължината на
газопровода, попадащ на територията на община
Симеоновград, е 733,56 м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
307
14. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън урбанизирани
територии за обект: „Главен канализационен
колектор от с. Равна гора до ПСОВ в имот
000192“. Трасето засяга имоти с номера по КВС
195 – път, 196, 202 – изоставена нива, общинска
собственост, 42001 – нива, частна собственост, и
192 – общинска собственост, отреден за ПСОВ.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая № 28, ет. 2, тел. 0550-25724.
На основание Решение № 1067 от 23.12.2011 г., с
което се определят проектите от първостепенно
значение за Община Созопол, и чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Созопол.
306
96. – Община Сухиндол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект на ЧИ на ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – захранваща линия 1 kV от ТЕПО1Т при
ТП „Профилакториум“ до локално табло в ПИ
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№ 055010, м. Хисаря, в землището на с. Горско
Косово, община Сухиндол. Проектът може да се
разгледа в общинската администрация – Сухиндол, административна сграда № 2, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
347
17. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Газоснабдяване на община Харманли“, подобект: „Главен
разпределителен газопровод извън границата на
урбанизираната територия за газоснабдяване
на община Харманли“ ТТР22В.2012 с трасе на
газопровода през землищата на с. Поляново, гр.
Харманли, община Харманли, област Хасково,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Харманли. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
308
1. – Община гр. Чепеларе, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият с
Решение № 683 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПР) за
ядро „Долна лифтова станция „Мечи чал“, ски
център „Чепеларе“, област Смолян. Проектът се
намира в сградата на Община Чепеларе, дирекция „Устройство на територията“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 156а ЗУТ
в 15-дневен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
373
1. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за план за регулация (ПР),
план за улична регулация (ПУР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ (урегулиран поземлен
имот) II – текстилни влакна в кв. 110 по плана
на гр. Чирпан. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 1, ет. 1, в сградата на Община Чирпан.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат
да бъдат подавани до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
413
2. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № 1 от 9.10.2012 г. на
министъра на земеделието и храните за обект:
„Горски път „Тъпана“ – І етап, от км 1+120,
преминаващ през имоти в землищата на с. Су-
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шина, община Върбица, и гр. Смядово, община
Смядово“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред ВАС.
214
3. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е
издал Разрешение за строеж № 2 от 14.12.2012 г.
на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект: „Изграждане на система
за телеуправление и телесигнализация SCADA
на тягова подстанция „Дивдядово“ и секционен
пост Каспичан, както и на гарови разединители
с дистанционно управление“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред ВАС.
215
6. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Новопроектирана улица от селищната регулация
до имот № 001511 в землището на с. Аврен, община
Аврен, област Варна“, засягащ следните имоти:
№ 001394 – частна собственост; № 001452 – частна собственост; № 001453 – общинска частна
собственост; № 001399 – частна собственост;
№ 001511 – частна собственост; № 001418 – частна собственост; № 152032 – общинска частна
собственост; № 152030 – частна собственост;
№ 152029 – частна собственост; № 152026 – частна собственост; № 001435 – общинска публична
собственост; № 001433 – общинска публична
собственост; № 152041 – общинска публична
собственост. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на общината.
233
7. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Трасе на кабелна линия за захранване на вилна
сграда в ПИ № 58445.27.504 (УПИ № III-027504,
кв. 027-1) в землището на с. Приселци, община
Аврен“, с обща дължина на трасето 245,70 л. м,
преминаващо през имоти № 58445.27.346 – общинска частна собственост; 58445.27.416 – общинска
публична собственост; 58445.27.493 – общинска
част на собст веност, и 58445.27.503 – част на
собственост. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на общината.
234
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683. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на обект
на техническата инфраструктура „Път Е-85 (I5) „Кърджали – Маказа“ – ново строителство
от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране“, намиращ се на територията на община
Кирково – землищата на селата Самодива, Брегово, Кърчовско, Върбен, Островец, Първица и
Хаджийско. Проектът за подробен устройствен
план – парцеларен план, е изложен в сградата на
Община Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая 11, и
може да бъде разгледан всеки работен ден от 9
до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация – с. Кирково, ул. Дружба 1.
403

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Финанс инженеринг“ – АД, представлявано от
изпълнителния директор Генади Руменов Табаков
чрез пълномощника му адв. Илиян Шопов, със
съдебен адрес София, бул. Черни връх 46, ет. 1,
ап. 5, на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с ПМС № 30 от 2000 г. (ДВ, бр. 21
от 2000 г.), издадена от Министерския съвет на
Република България, по която е образувано адм.д.
№ 15320/2012 г. по описа на ВАС, второ отделение.
322
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4081/2012 г. по оспорване на
Иван Станчев Иванов на Решение № 551-6/26 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ваялар“,
СО „Траката“ и СО „Горна Трака“ в частта на
имот 179. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Иван Станчев Иванов.
166
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Калинка Иванова Балтаджиева и
Павлина Иванова Генева на Решение № 551-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУП за СО „Траката“,
СО„Ваялар“, СО „Горна Трака“, в това число и
схеми: водоснабдяване, канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема,
в частта относно имот № 10135.2520.6876, кв. 127
по КП на СО „Траката“. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 4211/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
167
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 4098/2012 г. по описа на ХVІ
състав, по жалба от Антон Ангелов Костадинов
против Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
план за улична регулация на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, на кв.
Изгрев в частта му за ПИ № 521. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок от 1 месец
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“, могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането
им като ответници в производството.
168
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 4689/2012 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от Радка Тодорова Ковачева и Христо
Николов Ковачев против Решение № 550-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на СО „Акчелар“ в частта му за ПИ
№ 476. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
169
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4504/2012 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от Хризантема Димитрова Петрова
против Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
план за улична регулация на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, на кв.
Изгрев в частта му за ПИ № 2169. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок 1 месец
от обнародването на обявлението в „Държавен
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вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането
им като ответници в производството.
170
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4220/2012 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от Катя Божкова Иванова и Атанаска
Божкова Иванова против Решение № 551-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, в частта му за СО „Траката“, ПИ
№ 1895. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
171
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4364/2012 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от Гинка Атанасова Цветанова и Петя
Благоева Христова против Решение № 552-6 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на кв. Изгрев в частта му за ПИ
№ 2414. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
172
Административният съд – Варна, ХХ състав,
е образувал адм. дело № 4395/2012 г. по оспорване на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Траката“, Варна, в частта
за имот № 767 между осови точки 144-199 и 1991032 по ПУР. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Атанас
Марков Михайлов.
205
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Административният съд – Варна, ХХ състав, е
образувал адм. дело № 4277/2012 г. по оспорване на
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев в частта за имот № 10135.2552.2450
по ПУП, включен в предвидения с ПУП УПИ
І – „за спортен център“, кв. Изгрев, кв. 258 на
гр. Варна. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Стойка Стоянова Петрова, Стоян Петров Георгиев и
Ивайло Янков Димитров.
206
Административният съд – Варна, ХХ състав,
е образувал адм. дело № 4410/2012 г. по оспорване на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на с.о. „Траката“ в частта относно
имот № 48, кв. 209, между осови точки 162-163164 по ПУР. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Божин
Симеонов Бенков.
207
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 4501/2012 г. по описа на ХVІ състав по
жалба от Пламен Людмилов Господинов против

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, на кв. Изгрев
в частта му за ПИ № 1485 и ПИ № 1484. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок от 1
месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
349
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4261/2012 г. по оспорване на
Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. „Траката“ в частта относно кв. 15, имот
№ 3286, между осови точки 570-571-572 по ПУР.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Стоян Стаматов Вълчанов и Ралица Стаматова
Вълчанова.
350
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4340/2012 г. по оспорване,
предявено от Ангел Тодоров Костадинов чрез адв.
Ивайло Иванов, срещу Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев за поземлен имот № 2527. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституирането
им като ответници в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
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делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Ангел
Тодоров Костадинов.
351
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4560/2012 г. по оспорване,
предявено от Чавдар Петков Херувимов и Петя
Стоянова Херувимова, собственици на ПИ пл.
№ 1825 по плана на ж.к. Изгрев, срещу Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно ПИ
№ 1247 по ПУП – ПУР. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституирането им като ответници в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Чавдар
Петков Херувимов и Петя Стоянова Херувимова.
389
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4101/2012 г. с предмет
обжалване на Решение № 552-6/26 от 26 и 27 юли
2012 г. на Общинския съвет – Варна, с което е
одобрен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на кмета на община Варна план за
улична регулация на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост – ПУП – ПУР на
кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, в. Франга дере
и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране, комуникационнотранспортна схема в частта на имот с идентификатор 10135.2552.1011 по оспорване на Красимир
Тодоров Куцаров. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
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на заявление до съда, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Красимир Тодоров Куцаров.
390
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Реналдо Петер Мюлер Чопе с
последен известен адрес Варна, ул. Злетово 30,
ответник по гр. д. № 3301/2012 г. по описа на
ВОС, сега с неизвестен адрес, че срещу него е
заведено дело и в 14-дневен срок следва да се яви
в канцеларията на съда, за да получи препис от
исковата молба ведно с приложенията. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
391
Районният съд – Дупница, гражданска колег и я, X II състав, п ризовава Ми лан Тодор
Мундушев с последен адрес област Кюстендил,
гр. Дупница, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 8.04.2013 г. в 12 ч. като ответник по
гр.д. № 2066/2012 г., заведено от Деспина М.
Мундушева по чл. 127а СК във връзка с чл. 76,
т. 9 от Закона за българските лични документи.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
270
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Зелиха Юмерова
Мустафова, родена на 16.12.1946 г., и Реджеб Юмеров Мустафов, роден на 16.04.1950 г., с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се явят
в съда на 20.02.2013 г. в 10,30 ч. (резервна дата)
като ответници по гр. д. № 878/2012 г., заведено
от Алие С. Халил, Мурат С. Салимов. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
392
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, III състав, призовава Ибрахим Абилов
Халилов, роден на 1.01.1914 г., с неизвестен адрес
в чужбина, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, Сейде Абилова Халилова, родена на 1.01.1919 г., с неизвестен адрес
в чужбина, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, и Фатме Абилова
Пехливанова, родена на 16.01.1929 г., с неизвестен
адрес в чужбина, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, да се явят
в съда като ответници по гр.д. № 544/2012 г.,
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заведено от Мехмед Абилов Халилов от с. Равно, община Кубрат, област Разград, за делба на
останали в наследство от Абил Хафузов Халилов
и Атче Исмаилова Халилова недвижими имоти.
В случай че в двуседмичен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ ответниците не се явят в деловодството на Районния
съд – гр. Кубрат, да получат преписи от исковата
молба и приложенията, ще им бъде назначен
особен представител на разноски на ищеца.
393
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Хани Йехя Абду Абделразек, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 28.02.2013 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 13534/2012 г., заведено
от Тотка Христова Михова от Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
394
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 92 състав, уведомява Жулиета Салас
Саламамка, гражданин на Боливия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу нея е заведено гр.д.
№ 19814/2012 г. по описа на СРС, III ГО, от Таха
Мохамед Таха Мохамед, и че в деловодството на
съда на адрес София, ул. Съборна 9, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
настоящото уведомление в „Държавен вестник“.
При неявяването на Жулиета Салас Саламамка
или на упълномощено от нея лице в двуседмичния
срок съдът ще є назначи особен представител.
388
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява на всички
заинтересувани, че на 12.11.2012 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр. д. № 311/2012 г.
по искане от 9.11.2012 г. на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, Б-т 131463734, Варна,ул. А. Константинов
17, ет. 1, срещу Иванка Димитрова Стоянова от
Шумен, ул. Васил Левски 36, и Хасан Хасанов
Ахмедов от с. Г. Соколово, ул. Хаджи Димитър
12, община Търговище, по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД в размер на 476 131,08 лв., представл.
стойността на дворно място от 1215 кв. м – УПИ
III-211 в кв. 29, ведно с едноет. жилищна сграда
и стопански постройки, на стойност 11 500 лв.,
както и суми по обезпечени с ипотека заеми,
предоставени от Иванка Стоянова: 2131,85 лв.
с н.а. № 180, т. II, д. № 274/2002 г., 22 000 лв.
с н.а. № 184, т. VI, д. № 834/2005 г., 5250 лв. с
н.а. № 65, т. I, д. № 32/2006 г., 14 999,26 лв. с
н.а. № 46, т. II, д. № 200/2007 г., 18 502,15 лв.
с н.а. № 89, т. IV, д. № 593/2007 г., 10 500 лв. с
н.а. № 163, т. III, д. № 419/2007 г., 13 125 лв. с
н.а. № 141, т. VI, д. № 1004/2008 г., 3240 лв. с
н.а. № 91, т. VII, д. № 1135/2008 г., 15 900 лв.
с н.а. № 35, т. IX, д. № 1439/2008 г., 5400 лв. с
н.а. № 177, т. IX, д. № 1571/2008 г., 30 000 лв. с
н.а. № 182, т. II, д. № 312/2009 г., 3780 лв. с н.а.
№ 197, т. II, д. № 320/2009 г., 24 000 лв. с н.а.
№ 6, т. I, д. № 3/2011 г., на основание чл. 4,
ал. 2 от закона сумите: 3253,10 лв. от продажба
на пералня (помещение), 1/2 от тоалетна и 1/6
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от дворно място – УПИ XXIII-2959, 2960, 2961 в
кв. 160а по плана на гр. Шумен по н.а. № 46, т. I,
д. № 27/2004 г., 1400 лв. от продажба на дворно
място от 990 кв. м. – УПИ I-153 в кв. 42 по плана на с. Друмево, област Шумен, с жил. сграда,
стопанска постройка, подобрения и насаждения
по н.а. № 154, т. IX, д. № 1233/2005 г., 4143 лв. от
продажба на дворно място 1831 кв. м – ПИ I-94
в кв. 23 в с. Кълново, община Смядово, с къща
и стопански постройки по н.а. № 106, т. IX, д.
№ 1848/2007 г., 2600 лв. от продажба на жилищна
сграда 80 кв. м с ид. № 83 510.682.361.1 в парцел IV1108 в кв. 19 по плана на гр. Шумен, с ид. № 83510.
682.361 по н.а. № 111, т. II, д. № 261/2008 г., 3800
лв. от продажба на нива от 18,998 дка, м. Соргунлу, 4 кат. имот № 020043 и нива от 6,757 дка,
м. Борциблоккуз, 3 кат. имот № 026060 в землището на с. Ясенкова, община Венец, област
Шумен, по н.а. № 113, т. II, д. № 230/2011 г., 49
556,82 лв. от продажба на ап. № 7 от 68,85 кв.
м с ид. № 83510.671.114.3.7 в жилищна сграда ид.
№ 83510.671.114.3 в гр. Шумен и изба № 17 6 кв. м
по н.а. № 116, т. III, д. № 353/2009 г., 5885,70 лв. от
продажба на дворно място от 1610 кв. м – УПИ
IV-190 в кв. 33 по плана на с. Руец, община Търговище, с жилищни сгради, стопански постройки и
гараж по н.а. № 123, т. I, д. № 92/2011 г., 45 000 лв.
от продажба на самостоятелен жилищен етаж,
с ид. № 83510.664.108.1.1, с 2/13 от дворно място
и общите части в гр. Шумен, ул. Червена роза
21, по н.а. № 46, т. І, д. № 42/2010 г., 20 000 лв.
от продажба на ап. № 45 от 75,67 кв. м с ид.
№ 83510.662.115.1.45 в жилищна сграда с ид.
№ 83510.662.115.1 в ПИ с ид. № 83510.662.115 в гр.
Шумен, ул. Г. Писков 2, и изба № 22 от 3,28 кв.
м по н.а. № 41, т. III, д. № 286/2009 г., 24 000 лв.
от продажба на апартамент № 2 от 42,77 кв. м
с ид. № 83510.657.1.11.2, сграда № 11 в ПИ с ид.
№ 83510.657.1 в гр. Шумен, ул. А. Златаров 13,
и изба № 1 от 7,60 кв. м по н.а. № 130, т. IV, д.
№ 579/2011 г., 1784,10 лв. от продажба на ап. № 21,
вх. 2, в блок на бул. Мадара 19, ПИ I, кв. 338 в гр.
Шумен с изба № 18 от 5,54 кв. м по н.а. № 75, т. II,
д. № 136/2004 г., 7450,70 лв. от продажба на 3-ти
жилищен етаж от сграда 92 кв. м на ул. В. Левски
52 в УПИ № I-4772а в кв. 245 в гр. Шумен, изба
от 16 кв. м, подстълбищна площадка от 3 кв. м,
таванско помещение от 22 кв. м, подпокривна
таванска площадка от 3 кв. м по н.а. № 55, т. I,
д. № 51/2005 г., 23 100 лв. от продажба на ап. № 4
от 92,24 кв. м с ид. № 83510.662.286.7.4, ет. 2, блок
с ид. № 83510.662.286.7 на ул. Кирил и Методий
42 в ПИ с ид. № 83510. 662.286 в гр. Шумен,
стая № 4 на 5 ет. от 26,75 кв. м и изба № 2 от
11,22 кв. м по н.а. № 15, т. VIII, д. № 1213/2007 г.,
2715,10 лв. от продажба на УПИ в гр. Шумен,
кв. Макак по н.а. № 154, т. I, д. № 126/2008 г. и
2 ПИ в с. Ясенково, област Шумен, по н.а. № 17,
т. II, д. № 204/2008 г., 50 114,30 лв. от продажба
на ап. № 78 с ид. № 83510.668.155.1.78 в гр. Шумен, блок с ид. № 83510.668.155.1, вх. 4, в ПИ с
ид. № 83510.668.155 в кв. 365Б, ул. Дедеагач 28, с
изба № 44 от 5,68 кв. м по н.а. № 103, т. VII, д.
№ 870/2008 г., 11 000 лв. от продажба на ап. № 8
с ид. № 83510.668.268.1.8, вх. 1, блок ЕЖБ-4 с ид.
№ 83510.668.268.1 в ПИ с ид. № 83510.668.268 в гр.
Шумен, ул. Родопи 26, и изба № 8 по н.а. № 17, т. II,
д. № 156/2010 г. Предявен е и иск по чл. 7, т. 2 от
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Закона за недействителност на продажбата между
ответниците с н.а. № 149, т. IV, д. № 431/2011 г. на
ап. № 49 от 75,97 кв. м в гр. Търговище, кв. Запад,
бл. 62, вх. В, с ид. 73626.508.6.17.10 и изба № 49
от 2,44 кв. м, на стойност 40 000 лв., евентуално
за отнемане на продажната цена от 22 200 лв.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят претенции върху имуществото. Първото съдебно заседание е на 29.04.2013 г. от 9,30 ч.
341

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на Академично
етноложко сдружение (АЕС) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 4.03.2013 г. в 18 ч. в 40-а аудитория на
СУ „Св. Климент Охридски“ при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на АЕС; 2. избор на УС; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
292
12. – Управителният съвет на Асоциация „Съв
ременни читалища“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно събрание на асоциацията на 4.04.2013 г. в 10,30 ч. в НЧ „Цар Борис
ІІІ“, София, ул. Клокотница 29, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на асоциацията
за 2012 г.; 2. финансов отчет за 2012 г.; 3. избор на
носител на годишната награда на асоциацията за
най-голям принос към дейността є; 4. приемане
на план за работата на асоциацията през 2013 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 11,30 ч.
359
1. – Управителният съвет на сдружение „Сдружени пловдивски творци“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 3 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 8.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на
адреса на управление в Пловдив, ул. Лъджене 12,
ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г. и освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за работата им през
2012 г.; предложение за решение – ОС приема
годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г. и освобождава членовете на управителния
съвет от отговорност за работата им през 2012 г.;
2. приемане на нов устав на сдружението и отмяна
на досегашния; проект за решение – ОС приема
нов устав на сдружението и отменя досегашния;
3. избор на управителен съвет или управител и
освобождаване на досегашния управителен съвет;
проект за решение – ОС избира управителен съвет
или управител (според промяната в устава) и освобождава досегашния управителен съвет; 4. други
текущи въпроси, включени в дневния ред в деня на
събранието по решение на присъстващите членове.
Регистрацията на членовете и техните представители започва в 10,30 ч. в деня на събранието на
същия адрес. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

общото събрание ще се проведе същия ден с един
час по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
11436
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българско Балинтово общество“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16.1
от устава на сдружението свиква общо събрание на
ББО на 9.03.2013 г. в 14 ч. в конферентната зала на
хотел „Сити Авеню“, ул. Осогово 49, София 1303,
при следния дневен ред: 1. приемане решения на
ОС, свързани с членския внос, изискванията за
обучение, участие в международни форуми, подновяване членството в МБФ; 2. разни. Поканени
за участие са всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението събранието се
отлага с един час при същия дневен ред и се счита
от законно независимо от броя на присъстващите.
156
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб Миньор – Раднево“,
гр. Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.03.2013 г. в 17 ч. в конферентната зала на стадиона, гр. Раднево, ул. Васил Левски
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
133
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб за противопожарна защита“,
Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
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общо събрание на 28.02.2013 г. в 17,30 ч. в сградата на РС „ПБЗН“ в Севлиево, ул. Верещагин 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на клуба от 2008 г. до 2013 г.; 2.
отчет на контролния съвет за дейността на клуба
от 2008 г. до 2013 г.; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. приемане на нови членове; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб
ранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11747
Цветан Илков Цветанов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Българска демократична
младеж“, София, в ликвидация по ф. д. № 1182/90,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на дружеството да предявят вземанията си в срок
три месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
157
Поправка. Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ прави следната поправка
в обнародвания конкурс за доцент (ДВ, бр. 93 от
2012 г.): текстът „професионално направление 4.1.
Химически науки“ да се чете: „професионално
направление 4.2. Химически науки“.
484
Поправка. Техническият университет – София,
прави поправка в обявлението за конкурс (ДВ,
бр. 99 от 2012 г., стр. 163, обявление № 11177),
като текстът „професионално направление 4.5
Приложна математика“ да се чете „професионално
направление 4.5 Математика“.
516
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