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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на
бюджетните организации, част от държавния
бюджет, които прилагат програмен формат
на бюджет в рамките на утвърдените им със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. разходи по области на
политики и бюджетни програми съгласно
приложение № 1.

Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. за
национално представителните организации
на хора с увреждания и за организации за
хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика може да у твърж дава вът решни
компенсирани промени на предназначението
на субсидии по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. за
юридическите лица с нестопанска цел съгласно
приложение № 3.
Чл. 4. (1) Утвърждава разпределението на
субсидиите за нефинансови предприятия по
централния бюджет за 2014 г. съгласно приложение № 4.
(2) Субсидиите от централния бюджет за
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 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.
(3) Средства по ал. 1 се предоставят на
Централния кооперативен съюз 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 за финансиране на дейностите по поддържане на производствени
мощности за военно време и бедствия.
(4) Неусвоените към 31 декември 2014 г.
средства по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2015 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 5. Утвърждава разходите за персонал
(заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения)
през 2014 г. в системите на първостепенните
разпоредители с бюджет по държавния бюджет
съгласно приложение № 5.
Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и
храните по предложение на първостепенния
разпоредител с бюджет на Държавен фонд
„Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
представя за утвърждаване от Министерския
съвет годишни разчети за 2014 г. по сметката
за средства от Европейския съюз на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни
разчети за 2014 г. по сметката за средства
от Европейския съюз на Националния фонд.
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Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 1628 лв.
Чл. 8. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 426 лв.
Чл. 9. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. на Министерството на образованието и
науката за Българската академия на науките
и за държавните висши училища съгласно
приложение № 6.
Чл. 10. (1) Промени по реда на чл. 110 от
Закона за публичните финанси се извършват
на ниво показатели, утвърдени в приложение
№ 7, както и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните
организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112, 113, 114,
115 и 117 от Закона за публичните финанси се
представят в Министерството на финансите
от съответния първостепенен разпоредител
с бюджет на ниво показатели, утвърдени в
приложение № 7, а за тези, които прилагат
програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми
по бюджетите на бюджетните организации,
утвърдени в приложение № 1.
(3) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет внасят мотивирани предложения за
извършване на промени по реда на чл. 110,
ал. 4 от Закона за публичните финанси не
по-късно от 19 декември 2014 г.
Чл. 11. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 12. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски
общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджетите на Министерството на образованието
и науката и на Министерството на младежта и
спорта като субсидии за „Студентски столове
и общежития“ – ЕАД, София, „Академика
2011“ – ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката
може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от
Закона за публичните финанси в рамките на
одобрените за тази цел средства по бюджетите
на държавните висши училища и бюджета на
Министерството на образованието и науката.
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(4) Неусвоените средства от субсидията
за студентски общежития и столове могат
да се използват за ремонт на студентските
общежития и столове.
(5) Неусвоените от „Академика 2011“ – ЕАД,
София, средства по ал. 1 към 31 декември
2014 г. се възстановяват до 31 януари 2015 г.
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта.
(6) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29
от Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в
размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета
на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
(7) Министърът на образованието и науката
и министърът на младежта и спорта предоставят субсидиите по ал. 1 при съобразяване с
националното и общностното законодателство
в областта на държавните помощи.
Чл. 13. (1) Определя минимален размер на
добавката за условнопостоянни разходи във
формулите за разпределение на средствата по
единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата
и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от
Закона за народната просвета, както следва:
1. за училище – 27 000 лв.;
2. за детска градина – 17 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на
добавката за условнопостоянни разходи за
училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не
по-малко от 18 000 лв., при условие че общият
размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно
стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто
от общия размер на средствата, разпределяни
по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет
може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска
градина от минималния по ал. 1, т. 2, но не
по-малко от 10 000 лв., при условие че общият
размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно
стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто
от общия размер на средствата, разпределяни
по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде
намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един
първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет
може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут
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на защитени съгласно Постановление № 212
на Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на критерии за определяне на защитените
училища в Република България и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп. бр. 13
от 2009 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.).
Чл. 14. Първостепенните разпоредители с
бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в
съответствие с разпределението на средствата
по стандарти и добавки, извършено по реда
на чл. 41а от Закона за народната просвета.
Чл. 15. Училищата, детските градини и
обслужващите звена, изпълняващи делегиран
бюджет, публикуват на интернет страницата
си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет
страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за
публикуване на страницата на първостепенния
разпоредител с бюджет.
Чл. 16. (1) Предвидените в централния
бюд жет ка п и та лови т ра нсфери по ч л. 1,
ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. се
предоставят на:
1. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – 105 000 хил. лв.;
2. „Български държавни железници – Пътнически превози“ – ЕООД – 30 000 хил. лв.;
3. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – 11 000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст, за нестопанската му дейност – 1000 хил. лв.
(2) За неусвоените към 31 декември 2014 г.
средства по ал. 1, т. 1 – 4 за разплащане
на фактически изпълнени към същата дата
видове и количества работи и дейности и
други разходи, предвидени в годишния план
за капиталовите разходи, се възстановяват
до 31 януари 2015 г. по сметката, от която
са получени.
Чл. 17. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
утвърждава капиталовите разходи за 2014 г.
на Нац иона лна ком пани я „Железоп ът на
инфраструктура“ по чл. 25, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт, на „Български
държавни железници – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с договора с
държавата за възлагане на задължителни
превозни услуги и на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и
развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение. Утвърдените капиталови разходи се
представят в Министерството на финансите
с обяснителна записка в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
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(2) В капиталовите разходи на Национална
компания „Железопътна инфраструкту ра“
може да се включват и средства за съфинансиране и ДДС за обекти, генериращи приходи,
по Оперативна програма „Транспорт“.
(3) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови разходи на предприятията по ал. 1 за 2014 г. се
утвърждават от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2014 г. и се представят в
Министерството на финансите в срок до 10
дни след утвърждаването им.
(4) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Български държавни железници – Пътн и ческ и п р евози“ – ЕООД , и Държ а вно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
представят в Министерството на финансите
информация за фактически изпълнените и
разплатени капиталови разходи.
Чл. 18. (1) Утвърденият общ лимит на разход
в размер до 246 379,9 хил. лв. и усвояванията
в размер до 120 834,0 хил. лв. по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, се разпределя по първостепенни
разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие – общо разходи – 184 070,2 хил. лв., и
усвоявания – 96 083,9 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
разходи – 21 259,0 хил. лв.;
3. Министерството на финансите – общо
р а з ход и – 19 29 7,4 х и л . л в., и ус в о я в ания – 10 922,7 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 14 927,6 хил. лв.,
и усвоявания – 13 827,4 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката и енергетиката – общо разходи – 3283,8 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 2374,9 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 743,0 хил. лв.;
8. Министерството на инвестиционното
проектиране – общо разходи – 307,2 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и
науката – общо разходи – 59,9 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните – общо разходи – 56,9 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени
по бюджетите си на базата на отчетените
приходи, разходи и операции в частта на
финансирането, като уведомяват министъра
на финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по
ал. 2 се променят показателите по чл. 86, ал. 2,
т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по
бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по ал. 1.
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(4) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по държавни
инвестиционни заеми от предходни години,
които са наличности в края на 2013 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по
съответните проекти, като те не следва да
надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по
държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1.
Чл. 19. (1) За компенсиране стойността на
безплатните и по намалени цени пътувания
в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до
100 950 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт
(вътрешноградски и междуселищни превози) – до 37 800 хил. лв.;
3. за превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона
за народната просвета – до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80
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, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по
групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието 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 бюджетните организации 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 лимити по общини на средствата по ал. 2 – 4 се
представя в Министерството на финансите в
срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(6) Индивидуалният размер на средствата
за компенсиране стойността на издадените
п ревозни док у мен т и за о тделни т е г ру пи
правоимащи, както и за безплатния превоз
на деца и ученици до 16-годишна възраст
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по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната
просвета се определя с наредбата по § 4 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства за компенсиране 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 2014 г.
министърът на транспорта, информационните 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
„Образование“ по предложение на министъра
на образованието и науката, за което се прилагат условията и редът на наредбата по § 4
от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 20. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на финансите в срок
един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели
по общини субсидиите за вътрешноградските
пътнически превози и за междуселищните
пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на
средствата по ал. 1 се определят с наредбата
по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 21. (1) За покриване на транспортните
разходи на физически и юридически лица за
извършени преки доставки на хляб, хлебни
изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до
500 жители (без курортите) от централния
бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 3 600 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия – до 1 600 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от
първа необходимост – до 2 000 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1
на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането
му, както и в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
Чл. 22. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства
се възстановяват в централния бюджет до
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15-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до
9 декември 2014 г.
(2) В срок до 19 декември 2014 г. министърът
на финансите извършва необходимата промяна
за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на
основата на представени от общините справки
за общия размер на възстановените средства.
Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 324 000 лв. за промени в натуралните
показатели в общинската администрация в
община Кърджали, които се предоставят по
бюджета на общината като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на централния бюджет.
Чл. 24. (1) По предложение на кметове на
общини от централния бюджет се предоставят
средства за пътни разходи на правоимащи
болни по бюджета на съответната община
като обща субсидия за делегираните от държавата дейности въз основа на действително
извършените разходи.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата
по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 28 февруари 2014 г.
Списъкът съдържа данни по общини за прог
нозния брой на правоимащите пациенти по
информация, предоставена на Министерството
на здравеопазването от общините, за броя
на пътуванията и за максималния размер на
разходите за всеки вид заболяване и състояние
в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 25. (1) Министърът на образованието
и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на
образованието и науката „АдминМ“ в срок
до 1 април 2014 г. предлага на министъра на
финансите да извърши промени по и между
бюджетите на министерствата, финансиращи
училища и детски градини, и по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили
промени в броя на учениците и на децата за
учебната 2013 – 2014 г., въз основа на които
се разпределят средствата по стандарти и
целевите средства за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г., е
по-висок от броя на децата и учениците по
информационната система „АдминМ“ към
1 януари 2014 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител
с бюджет заделя като резерв разликата от
средствата, формирана по съответния стандарт
или целева добавка.
(3) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г., е
по-нисък от действителния брой на децата и
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учениците по информационната система „АдминМ“ към 1 януари 2014 г., първостепенният
разпоредител с бюджет разпределя средствата
по формулата за съответната дейност, като
недостигът се разпределя пропорционално на
средствата по формулата до извършване на
промяна по реда на ал. 1.
(4) Недостигът на средства в резултат от
прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка
на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3
и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
(5) Освободените средства в резултат от
прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и
науката и могат да се използват за финансиране
на недостига на други средства в системата
на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и
4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването 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 делегираните от държавата дейности по
здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването
в срок до 14 февруари 2014 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 2014 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 10 април 2014 г. да извърши компенсирани
промени по бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2014 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 средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката „АдминМ“, представени
от министъра на образованието и науката,
министърът на финансите извършва промени
по бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2014 г. във връзка с
настъпили промени в броя на учениците и
на децата в детските градини, наблюдавани
в здравните кабинети, и на децата в яслените
групи на обединените детски заведения за
учебната 2013 – 2014 г., които се финансират
по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в дет-
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ските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер до 7000 хил. лв. за дейността
на Център „Фонд за лечение на деца“ и на
Център „Фонд асистирана репродукция“ за
сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на здравеопазването извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването на
базата на отчетените разходи, като уведомява
министъра на финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по
ал. 2 се променят показателите по чл. 15, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
в размер до 2000 хил. лв. за установеното в
края на предходната година превишение на
постъпленията над плащанията на съответния
държавен културен институт по чл. 23в от
Закона за закрила и развитие на културата
за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на културата извършва
съответните промени по бюджета на Министерството на културата на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на
финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по
ал. 2 се променят показателите по чл. 17, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 29. (1) Предвидените в централния бюджет средства за официална помощ за развитие
се предоставят чрез бюджета на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет въз
основа на акт на Министерския съвет.
(2) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 200 000 лв. за хуманитарна помощ за бедстващото население
в Сирия в полза на дейността на Световната
продоволствена програма в Сирия за сметка на
предвидените средства в централния бюджет.
(3) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета на
Министерството на външните работи, като
уведомява министъра на финансите.
(4) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5000 хил. лв. по бюджета
на Министерството на външните работи за
сметка на разчетените приходи и разходи
по централния бюджет от постъпления от
действия на разпореждане и управление на
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имоти в чужбина, намалени със съответните
разходи по реализацията на сделката, които
са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите
и разходите по бюджета на Министерството
на външните работи на базата на фактически
реализираните постъпления, като уведомява
министъра на финансите.
(3) Със сумите на разходите по ал. 2 се
променят показателите по чл. 10, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 31. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи в размер до 17 275 хил. лв. за вноски и участия в международни нетърговски
организации и дейности, международни спогодби и споразумения и за финансиране на
разходите по председателството на Република
България на Организацията за Черноморско
икономическо сътрудничество за сметка на
предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи на
базата на отчетените разходи по ал. 1, като
уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември
2013 г. в задграничните представителства на
Република България могат да се ползват за
сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г., а в Центъра на промишлеността на
Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно
взаимоотношение с централния бюджет на
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката за 2014 г.
(2) Реализираните приходи във валу та
от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на
Република България, могат да се използват
за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките
на утвърдения му бюджет за 2014 г.
Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на правосъдието в размер 6341 хил. лв. за текущи разходи
за подобряване дейностите на структурите в
системата на Министерството на правосъдието за сметка на предвидените средства в
централния бюджет.
(2) Министърът на правосъдието извършва
съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието, като уведомява
министъра на финансите.
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(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 34. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи в размер до 6000 хил. лв. за дейности
по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност за сметка на
предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на вътрешните работи
извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи на
базата на отчетените разходи, като уведомява
министъра на финансите.
(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 35. (1) Министърът на икономиката
и енергетиката съгласувано с министъра на
финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ разпределя средствата, предвидени
в централния бюджет за 2014 г. за изпълнение
на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл
и за саниране на околната среда в размер до
10 000 хил. лв., по търговски дружества от
въгледобива, рудодобива и уранодобива въз
основа на приоритетни проекти и обекти.
(2) Промени в разпределението на средствата по ал. 1 се извършват съгласувано с
министъра на финансите в рамките на общия
размер на средствата по ал. 1.
(3) Информацията за разпределените средства по ал. 1 и 2 се публикува на интернет
страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.
Чл. 36. Предвидените в централния бюджет
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. средства за финансиране на проекти
за отстраняване на минали екологични щети
в размер до 10 000 хил. лв. се разходват за
програми, съответстващи на условията по
заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка
за възстановяване и развитие, и за програми
по изпълнителни споразумения или договори
извън обхвата на заема.
Чл. 37. (1) Одобрява средства в размер
16 232,5 хил. лв. за сметка на предвидените
средства в централния бюджет за съфинансиране по програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество,
за реализирането на които Министерството
на регионалното развитие е Национален парт
ниращ орган/Национално звено за контакт,
които се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие като
трансфер за разходване и отчитане по сметки
за средства от Европейския съюз.
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(2) Министърът на регионалното развитие
извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на регионалното развитие,
като уведомява министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 и тяхното разходване се включват в разчетите на сметките за
средствата от Европейския съюз по реда на
чл. 144, ал. 5 от Закона за публичните финанси.
Чл. 38. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране в размер до 15 000 хил. лв.
за разработване на устройствени планове по
Закона за устройството на територията и за
създаване на кадастрални карти и регистри и
едромащабна топографска карта за сметка на
предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на инвестиционното проектиране извършва съответните промени по бюджета на Министерството на инвестиционното
проектиране на базата на отчетените разходи,
като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(4) Редът и условията за достъпа на общините до средствата по ал. 1 за разработване
на устройствени планове се определят от
министъра на инвестиционното проектиране
съгласувано с Националното сдружение на
общините в Република България в срок до
28 февруари 2014 г.
Чл. 39. (1) Одобрява средства за текущи
разходи в размер 75 000 лв. по бюджета на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за сметка на предвидените
средства в централния бюджет.
(2) Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
извършва съответните промени по бюджета
на комисията, като уведомява министъра на
финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 40. (1) Одобрява средства за текущи
разходи в размер 500 000 лв. по бюджета на
Комисията за защита на конкуренцията за
сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията извършва съответните
промени по бюджета на комисията, като
уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 33, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 41. Предвидените в централния бюджет
средства за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи,
притежавани от гражданите, в изпълнение
на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване
собствеността върху одържавени недвижими
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имоти се предоставят чрез бюджета на Министерството на финансите на правоимащите
лица до размера на дължимите обезщетения.
Чл. 42. Предвидените в централния бюджет
средства за осигуряване обезщетяването на
собствениците по § 9, ал. 1 от преходните
разпоредби на Закона за устройството на
територията се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи
инвеститори (общини, Министерството на
вът решните работи, ж илищност роителни
кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта,
припадаща се от тези обекти за посочените
граждани.
Чл. 43. Предвидените в централния бюджет
средства за изплащане на обезщетения по
Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят
чрез бюджета на Министерския съвет за
2014 г. на правоимащите лица до размера на
дължимите обезщетения.
Чл. 44. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. се разходват
въз основа на акт на Министерския съвет по
предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет.
(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и
ведомствата от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, се превеждат по бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с
бюджет. За тези суми се извършват промени
по бюджетите им и по централния бюджет
до 15-о число на месеца, следващ месеца на
завършване и разплащане на обектите, за
които са предназначени.
(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се
превеждат като трансфер по отделно открита
банкова сметка на централния бюджет на името 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 месеца 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 по централния бюджет и по бюджетите
на общините като възстановени трансфери.
(4) Въз основа на предложение от министъра
на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на
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финансите извършва промени по централния
бюджет за възстановяването им в резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи в
частта му за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия и
увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в
централния бюджет като общи суми, без да
се разпределят по общини.
(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4
могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(6) Наличните към 31 декември 2014 г.
по сметки на общините неусвоени средства,
отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2015 г. за обектите, за които са
предоставени.
(7) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2014 г. средства
по ал. 1 и 5 могат да се преразпределят по
реда на ал. 1 въз основа на предоставена от
тях информация на Министерството на вътрешните работи и на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет.
Чл. 45. Средствата от общия бюджет на
Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при
участие в заседания на работните формати
на Съвета на Европейския съюз постъпват
по отделно открита сметка на централния
бюджет в Българската народна банка и се
отчитат като намаление на разходите на
централния бюджет.
Чл. 46. От средствата, предви дени за
краткосрочни командировки в чужбина за
2014 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. 47. (1) Средствата, изразходвани за
участие на делегати на Българската народна
банка в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз, които попадат
в обхвата на действащото към момента на
пътуването решение на Генералния секретар
на Съвета/Върховния представител за Общата
външна политика и политика на сигурност
относно възстановяване на разходи за делегати
на членовете на Съвета, се възстановяват в
двумесечен срок на Българската народна банка
от централния бюджет след извършване на
проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България
и подлежащи на възстановяване разходи за
съответната бюджетна година.
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(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. 48. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция „Национална
сигурност“, Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ и Държавна
агенция „Технически операции“ в сроковете
за представяне на тримесечните отчети за
изпълнението на бюджетите си представят в
Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по
бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят с указания на министъра
на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1
публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в
Министерството на финансите при спазване
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 49. Разходите за представителни цели
на бюджетните организации се определят,
както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководител 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 сек
ретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински
съвет.
Чл. 50. (1) Бюджетните 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, утвърж дава
списък на длъжностите и на лицата, които
имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат
за социални и се отчитат като разходи за съ-
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ответната дейност въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им (фактури,
билети и абонаментни карти).
Чл. 51. (1) Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите
се суми за данъци и осигурителни вноски се
предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните
организации се определят в размер до 3 на сто
от плановите разходи за заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения, и на
лицата, чиито правоотношения се уреждат
със 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 отчитането на средствата по ал. 2 се извършват
чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва
дължимите осигурителни вноски и данъци за
сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 52. Министърът на финансите въз
основа на предложения от министъра на
образова н ие т о и нау к ата, м и н ис т ъра на
здравеопазването, министъра на културата
и министъра на труда и социалната политика извършва компенсирани промени на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2014 г. в резултат
на настъпили промени от преструктуриране
на делегираните от държавата дейности по
функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи,
почивно дело, култура и религиозни дейности
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. средства.
Чл. 53. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата,
детските градини и обслужващите звена в
системата на народната просвета средствата
по стандарти, разпределени по формули, и
целевите средства в срок до 7 работни дни от
получаването им от централния бюджет. За
училищата, включени в системата на един-
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ната сметка, предоставянето на средствата се
извършва чрез залагането на месечни лимити
за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и
религиозни дейности, икономически дейности
и услуги средствата по стандарти и целевите
средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 54. (1) Предвидените в централния
бюджет средства за компенсиране на част от
превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета
се предоставят по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет въз
основа на акт на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
общините като обща субсидия за делегираните
от държавата дейности.
Чл. 55. (1) Министърът на образованието
и науката до 15 април 2014 г. да предложи
на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното
образование.
(2) Средствата за изпълнение на дейностите
по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите
на съответните първостепенни разпоредители
с бюджет по предложение на министъра на
образованието и науката.
Чл. 56. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по
реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната
просвета, не по-късно от 10 март 2014 г. публикуват на интернет страницата си, а при
липса на такава – по друг подходящ 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.
(3) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет предоставят информацията по ал. 1
на директорите на звената от съответната
дейност и при извършването на промени в
разпределението на средствата по формула.
Чл. 57. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа 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
художественотворческа дейност (обн., ДВ,
бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.
и бр. 74 от 2009 г.).
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(2) Министърът на образованието и науката
след 30 юни 2014 г. може да извършва промени
на средствата по ал. 1 между държавните вис
ши училища на базата на извършена оценка
на резултатите от научната дейност по реда
на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 58. (1) Министърът на образованието и
науката извършва промени на трансферите за
държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона
за висшето образование, по реда на чл. 112,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 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 трансфери на държавните висши училища, които се предоставят
на основание и по ред, различни от чл. 91 от
Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91,
ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен
елемент – „Други субсидии“.
Чл. 59. Регионалните инспекторати по
образованието, училищата, детските градини
и обслужващите звена, създадени съгласно
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 и науката, отчитат разходите
по тези проекти по реда, по който се отчитат
разходите по дейностите, финансирани от
държавния бюджет.
Чл. 60. При промени в броя на децата и
учениците първостепенните разпоредители с
бюджет, 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 бюджет;
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 бюджет.
Чл. 61. (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:
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1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в
преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване
на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови
разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на
средствата за сметка на собствени приходи,
както и в случаите по ал. 2 не могат да се
финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на
мобилни телефони за училището, за детската
градина или за обслужващото звено.
Чл. 62. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната
за учениците в рамките на средствата по
делегираните бюджети.
Чл. 63. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно
на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство
информация за изпълнението на делегирания
бюджет на училището.
Чл. 64. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2014 г. места в детските ясли,
детските кухни, целодневните детски градини
и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните 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 функции по предложение на секторните министри
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите
за съответните делегирани от държавата
дейности, при условие че местата са разкрити
не по-късно от 30 юни 2014 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2014 г. места
в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и
социалните услуги, предоставяни в общността,
от следващата бюджетна година се осигурява
от собствени приходи на общините или чрез
компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 65. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови
разходи и целеви трансфери по бюджетите
на общините през 2013 г. се разходват за
същата цел до края на 2014 г. за сметка на
преходните остатъци.
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(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общини в изпълнение на
Постановление № 199 на Министерския съвет
от 2012 г. за предоставяне на допълнителни
средства за изграждане на нови и ремонт и
модернизиране на съществуващи физкултурни
салони в общински училища и обособяването
им в многофункционални спортни зали (ДВ,
бр. 68 от 2012 г.) се разходват за същата цел до
края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 66. Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските
пътища за зимния сезон 2012 – 2013 г. могат
да се използват за същата цел през 2014 г.,
както и за разплащане на стари задължения
за дейността.
Чл. 67. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. общините не могат да финансират
разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по
договори за лизинг от предходни години, за
закупуване на мобилни телефони и на офис
обзавеждане за административни сгради.
Чл. 68. Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки месец при
условия и по ред, определени от министъра
на труда и социалната политика, информация
за таксите за социални услуги по чл. 17 от
Закона за социално подпомагане и чл. 4 от
Тарифата за таксите за социалните 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. 69. (1) До 20 на сто от ежемесечно
превежданите от държавния 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. 70. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници,
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 2014 г. за тази дейност
и при съобразяване със законодателството в
областта на държавните помощи.
Чл. 71. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ за
следните дейности:
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1. осигуряване на лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени
продукти за парентерално хранене;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) 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. поддържане на национален раков регистър;
7. осигуряване на лечение и преходни грижи
за новородени деца до отпадане на медицинския 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;
2. медицинска експертиза, осъществявана
от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството
на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ
за оказване на спешна медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния, преминали
през спешни отделения, които пациенти не са
хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. общински лечебни заведения за болнична
помощ, които се намират в труднодостъпни
и/или отдалечени райони на страната, за
оказване на спешна медицинска помощ по
искане на дежурния екип на ЦСМП 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.);
3. държавни и общински лечебни заведения
за болнична помощ, извън тези по т. 2, за
оказване на консултативна медицинска помощ
на спешни пациенти по искане на дежурния
екип на ЦСМП в случаите по чл. 11, ал. 2
от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на
спешна медицинска помощ.
(4) Субсидирането по ал. 1 – 3 се извършва
по критерии и ред, определени с методика
на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на
средствата за тези дейности по бюджета на
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Министерството на здравеопазването за 2014 г.
и при съобразяване със законодателството в
областта на държавните помощи.
(5) С методиката по ал. 4 се определят
критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали
осъществяват правото си на отдих и лечение
веднъж годишно.
Чл. 72. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона
за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 73. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2013 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2014 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2013 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
Чл. 74. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет
национални програми, планове и проекти, се
осъществява от бюджета на Министерството
на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 75. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства
за провеждане на специализации в системата
на здравеопазването могат да се предоставят
на висши училища, на Военномедицинската
академия, на второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването,
на лечебни и здравни заведения, в които се
извършва обучение при условията 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. 76. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета, отчетността и статистиката
бюджетните организации, подписали договори
в предходни години за финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент
на Съвета ЕО № 479/2009 от 25 май 2009 г. за
прилагане на Протокола за процедурата при
прекомерен дефицит, приложен към Договора
за създаване на Европейската общност (ОВ, L
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145/1 от 10 юни 2009 г.), писмено уведомяват
до края на месец януари 2014 г. Министерството на финансите, като предоставят копия
от договора или описание на финансовите
условия по него по ред и начин, определени
от министъра на финансите.
(2) Бюджетните организации, обслужващи
задължения по ал. 1, в срок до 5 работни дни
след датата на извършеното плащане писмено
уведомяват Министерството на финансите и
предоставят копия от съответните банкови
документи, както и изготвят отчетни данни за
размера на извършените плащания и остатъка
на задълженията по съответните договори
до изтичане на поетите с тях ангажименти.
Чл. 77. (1) Министърът на финансите може
да не одобри смени на обслужващите банки
на министерствата и ведомствата, чиито
плащания се извършват чрез системата за
електронни бюджетни разплащания, когато
смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково
обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 78. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, произтичащи от освобождаване на
държавни резерви и военновременни запаси,
се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от
реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без
възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ може да
извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“, като за сметка
на отчетеното намаление на разходите за
придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за
закупуване на запаси по Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти и за издръжка и
капиталови разходи.
Чл. 79. Предвидените в държавния бюджет
приходи, разходи и трансфери по програми на
Европейския съюз, включително разходите за
сметка на националното съфинансиране, се
отчитат като операции по сметки за средства
от Европейския съюз, като при необходимост
се извършват промени по съответните бюджети по реда на чл. 109 – 113 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 80. Дължимите от държавните предприятия и дружества с държавно участие суми
по чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. се
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внасят в 10-дневен срок от всяко получаване
на суми по наемния договор по отделна сметка
за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци
и осигурители“ на Националната агенция за
приходите.
Чл. 81. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти,
за държавата постъпват по отделна сметка
за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци
и осигурители“ на Националната агенция за
приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на
Националната агенция за приходите заверени
копия от съответните протоколи относно
решенията за разпределение на печалбата в
срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 82. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
Чл. 83. (1) Министерството на финансите
ежедневно публикува в самостоятелна категория, обособена на интернет страницата му и
леснодостъпна за потребителите, информация
за всеки работен ден за:
1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на първостепенните разпоредители с
бюджет по държавния бюджет, Националния
осигурителен институт и администрираните
от него бюджети на социалноосигурителните
фондове, Националната здравноосигурителна
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, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“, сметката към министъра на финансите
за средствата от продажбата на предписани
емисионни единици, на Предприятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда и на Националната
компания „Стратегически 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 обслужване 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 публикува по отделни първостепенни системи и по
код за вид плащане в СЕБРА.
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(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за
плащанията в СЕБРА общо за първостепенната
система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за
вид плащане за всеки работен ден.
(4) Българската академия на науките и
държавните висши училища публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3,
включително за техни подведомствени разпоредители.
(5) Националният фонд към министъра
на финансите, Разплащателната агенция към
Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за
средствата от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда и Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“
публикуват информация за плащанията 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 2014 г. се съхранява на съответната интернет страница за срок, не по-кратък
от 31 март 2015 г.
Чл. 84. Предвидените по бюджета на Министерството на финансите средства за покриване на разходите за концесионна дейност
се предоставят по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет по
реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните
финанси.
Ч л. 85. (1) На Нац иона лна компани я
„Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове,
определени от министъра на финансите, при
спазване правилата на Европейския съюз за
допустима държавна помощ.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се
предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по
предоставянето и възстановяването на тези
суми се отразяват в отчетността на Националния фонд, в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2
представлява предоставени чрез Националния
фонд средства и/или заложени лимити за
плащания за заемообразно финансиране на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, извън
определените в съответствие с правилата за
управление на съответните програми суми
за финансиране.
Чл. 86. От сметката за средствата от продажбата на предписани емисионни единици
през 2014 г. се извършват разходи по проекти
от получени приходи от сделки с предписани
емисионни единици от Република Австрия
само при условие, че същите не подлежат на
възстановяване и със същия размер Пред-
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приятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда не извършва
разходи за тези проекти.
Чл. 87. (1) Минист ърът на финансите
съгласува с министъра на икономиката и
енергетиката 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 Българската народна
банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за
публичните финанси.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките 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 лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в
рамките на бюджетната година.
Чл. 88. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна
писмена информация на Министерството на
финансите за извършените плащания през
предходния месец от заложените средства по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2014 г. за финансиране на разходите за данък
върху добавената стойност (ДДС) на общините
по одобрени за подпомагане на проекти по
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) и Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).
(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 субсидия за финансиране на разходите за ДДС
се определя с договора и с допълнителните
споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползвателите по ал. 1 е допустимо към 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 финансова помощ по ПРСР, са кандидатствали за
получаване на безлихвен заем по одобрени
проекти по Програмата за развитие на селските
райони, разходите за ДДС се финансират след
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проверка на цялостното изпълнение на проекта
и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на
разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС,
получена на основата на реално извършените
и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти
по ПРСР и ОПРСР недостигът може да бъде
осигурен за сметка на годишните разчети
за разходите за национално финансиране на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г.
Чл. 89. Администрираните от Министерството на околната среда и водите постъпления по реда на Постановление № 223 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
на тръжен продавач на квоти за емисии на
парникови газове на Република България в
Европейската схема за търговия с емисии
(ЕСТЕ) (ДВ, бр. 74 от 2012 г.) се включват по
бюджета на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
Чл. 90. Предвидените средства по бюджета
на Министерския съвет за 2014 г. за Работната програма за 2014 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. 110, ал. 4 от Закона за публичните
финанси и се разходват съгласно решение на
Министерския съвет.
Чл. 91. Министърът на финансите съгласувано с Националното сдружение на общините
в Република България внася в Министерския
съвет в срок до 30 юни 2014 г. предложение за
определяне на условията, реда и критериите
за предоставяне на предвидените със Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г. средства за общини в затруднено
финансово състояние.
Чл. 92. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от
Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата 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.), се предоставят на общините в срок
до 30-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не
по-късно от 18 декември 2014 г.
(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 предоставяне субсидия за действително извършени
разходи за изплащане на присъдена издръжка,
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като наличните към 31 декември 2013 г. средства 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 2014 г. за същата цел.
Чл. 93. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел
ІІ, т. 1.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв.
се предоставят на „ТЕРЕМ“– ЕАД, София, 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 на военно положение, поддържане
на военновременни мощности, усвояване на
производство (ремонт) на военни изделия и за
изработване на контролни (тренировъчни) серии
за производство (ремонт) на военна продукция.
Ч л. 94. „Вазовск и машиност рои т елни
заводи“ – ЕАД, Сопот, в срок не по-късно
от 29 декември 2014 г. да възстанови по държавния бюджет:
1. предоставените като временна финансова
помощ с Решение № 88 на Министерския 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 начислените
към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по
договора за заем, сключен между „Ничимен
корпорейшън“ и „Вазовски машиностроителни
заводи“ – ЕАД, Сопот.
Чл. 95. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2014 г. в размер 10 358 хил. лв. за заплащане
на присъдени суми по влязло в сила съдебно
решение за сметка на предвидените средства
в централния бюджет.
(2) Главният секретар на Министерския
съвет извършва съответните промени по бюджета на Министерския съвет, като уведомява
министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 96. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер до 10 000 хил. лв.
за програми за развитие на иновациите за
сметка на средствата от резерва по чл. 1,
ал. 5, т. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката извършва съответните промени по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката, като уведомява министъра
на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
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Чл. 97. (1) Средствата по чл. 81, ал. 4 и 6
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се разходват по съответните параграфи от Единната бюджетна
класификация в зависимост от естеството
и характера на плащанията, като при необходимост първостепенните разпоредители
с бюджет по държавния бюджет извършват
съответните промени по бюджетите си на
базата на фактически извършени разходи и
уведомяват министъра на финансите.
(2) Със сумите по ал. 1 се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за
публичните финанси на съответните първо
степенни разпоредители с бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Министърът на финансите изготвя и
представя на Сметната палата и на Министерския съвет отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г. и отчета на консолидираната фискална програма за 2013 г. по реда
на чл. 138 от Закона за публичните финанси.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ се поставя
точка и запетая и се създава изречение второ:
„приложението се попълва и когато проектът на акт засяга взаимоотношения с централния бюджет на сметки за средствата от
Европейския съюз;“.
2. В чл. 58, ал. 1 думите „и бюджетните
сметки“ се заличават.
3. В чл. 61, ал. 2 думите „разпоредителите
с бюджетни кредити“ се заменят с „разпоредителите с бюджет“.
4. В чл. 66, т. 1 и 2 думите „второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“ се
заменят с „второстепенните разпоредители
с бюджет“.
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Пряко въздействие върху държавния
бюджет“ е въздействието върху бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет, както и върху бюджетното
взаимоотношение със сметките за средствата
от Европейския съюз.“;
б) в т. 2 думите „бюджетните кредити и в
администрираните приходи по“ се заличават,
а думите „разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с „разпоредители с бюджет“.
6. В приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1,
т. 4, буква „а“:
а) навсякъде в текста думите „първостепенен разпоредител с бюджетни кредити“,
„първостепенния разпоредител с бюджетни
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кредити“ и „второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити“ се заменят съответно
с „първостепенен разпоредител с бюджет“,
„първостепенния разпоредител с бюджет“ и
„второстепенен разпоредител с бюджет“, а
думите „или бюджетна сметка“ се заличават;
б) в таблица № 3:
аа) думите „(заплати и осигуровки)“ се заличават, а в колони 5 – 7 думата „Ангажименти“ се заменя с „Произтичащите изменения“;
бб) навсякъде след ред „Капиталови разходи“ се създават редове:
„Максимален размер на ангажиментите
за разходи
Максимален размер на новите задължения
за разходи“.
§ 3. В Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни
вноски и вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“,
приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от
2011 г. и бр. 5 от 2013 г.), се правят следните
допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) За целите на изготвяне на отчетите
за касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавното обществено
осигуряване, Учителския пенсионен фонд,
фонд „Гарантирани вземания на работници
и служители“ и бюджета на Националната
здравноосигурителна каса неуточнените към
края на отчетния период суми, постъпили по
сметките по чл. 2, ал. 1, се разпределят по
съответните бюджети на базата на относителния дял на съответния бюджет в общия размер
на установените и постъпили за съответния
период суми, намалени със сумите по ал. 6.
(6) За целите на ал. 5 в общия размер
на установените и постъпили за съответния
период суми не се включват приходите от
дивидент за държавата, както и обособено
отчетените по предвидените за това кодове в
централния бюджет постъпления от сметките
за чужди средства на НАП за принудително
събиране и конфискувани активи и сумите по
разчетите с банки при годишното приключване на банковите сметки на НАП.
(7) Сумите по ал. 5 се включват в преводите по ал. 1 – 4.“
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. Разпоредбите на чл. 7, ал. 5 – 7 се
прилагат и за изготвянето на годишните отчети за касовото изпълнение на съответните
бюджети и фондове за 2013 г., както и за
годишното разчитане за 2013 г. по реда на
чл. 7, ал. 3.“
§ 4. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните
висши училища в зависимост от комплексна
оценка за качеството на обучението и съот-
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ветствието му с потребностите на пазара на
труда (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 6
и 62 от 2013 г.), в чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Субсидията за издръжка на обучението на висше училище, класирано на второ
и следващо място, се увеличава по реда на
чл. 2, като се прилага коефициентът за първо
място за съответното професионално направление, посочен съответно в приложение № 2
или приложение № 3, ако е налице едно от
следните условия:
1. получената комплексна оценка е по-ниска с две или по-малко точки от оценката на
висшето училище, класирано на първо място;
2. оценката, формирана от индикаторите
за научна и учебна дейност и техните тежести
по приложение № 1 надвишава оценката на
висшето училище, класирано на първо място
по същото професионално направление.“
§ 5. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища
в Република България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ,
бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г.,
бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.), в чл. 3, в
ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. з а по с т оя н н и ра з ход и – в ра з мер
30 000 лв. за всяко училище, което се намира в планински район съгласно чл. 1, ал. 2,
и 27 000 лв. за всяко училище в останалите
райони;“.
2. В т. 2 думите „10 на сто“ се заменят с
„15 на сто“.
§ 6. В Постановление № 33 на Министерск и я съвет от 2013 г. за услови ята за
получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование (обн., ДВ,
бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от
2013 г.) чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се
финансират за сметка на целеви средства от
държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.
(2) Допълнителни средства за стипендии
могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището
при наличие на възможности за това.
(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет,
финансиращи училища, пропорционално на
броя на учениците по чл. 1, ал. 1 съгласно
информационната система „АдминМ“ към
1 януари на съответната година и размера на
средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението
за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни
показатели.
(4) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува
на интернет страницата си информация по
първостепенни разпоредители с бюджет за
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броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено
разпределението на средствата по ал. 1.
(5) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година може да бъде предвидено
част от средствата по ал. 1, освен по реда на
ал. 3, да се разпределят въз основа на:
1. образователните резултати на училището;
2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или
областта, свързани с достъпа до образование;
3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават
учениците.
(6) Условията и редът за разпределяне на
средствата по ал. 5 се определят от министъра
на образованието и науката.
(7) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда
на ал. 3 между училищата, които финансира,
пропорционално на броя на учениците по
чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.
(8) Първостепенният разпоредител с бюджет
може да разпредели не по-малко от 95 на сто
от получените средства по ал. 3 за учениците
в държавно или общинско училище между
училищата пропорционално на броя на учениците съгласно информационната система
„АдминМ“ към 1 януари на текущата година.
(9) Оставащите до 5 на сто от средствата
за стипендии за ученици в държавни и общински училища могат да бъдат разпределени
между училищата на базата на постигнатите
образователни резултати.
(10) Предоставените по реда на ал. 9 средства се ползват в училищата за изплащане на
стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(11) При промяна в броя на учениците, въз
основа на който е извършено разпределението
на средствата по ал. 7 – 9, в началото на учебната година първостепенният разпоредител
с бюджет може да извърши компенсирани
промени на средствата за стипендии между
училищата, които се финансират от него.
(12) Неусвоените към края на бюджетната
година средства за стипендии от държавния
бюджет преминават в преходен остатък по
бюджета на училището и се използват за
същата цел през следващата година.“
§ 7. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
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., бр. 6, 14,
33, 42, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 6 и 97 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери
на основни месечни заплати на началниците
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и членовете на кабинетите на министърпредседателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците,
експертите и техническите сътрудници в тези
кабинети, както и на експертите за връзки с
обществеността в кабинетите на областните
управители в зависимост от минималните и
максималните размери на основните месечни
заплати по нива и степени на служителите в
държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и
бр. 5 и 27 от 2013 г.), съгласно приложение № 4;
4. таблица на длъжностните наименования,
минималните и максималните размери на
основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии;
на председателите и заместник-председателите
на държавни агенции; на областните управи-
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тели и заместник областните управители; на
изпълнителните директори на изпълнителни
агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с
постановление, и на техните заместници; на
кметовете, заместник-кметовете и кметските
наместници в зависимост от минималните и
максималните размери на основните месечни
заплати по нива и степени на служителите в
държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
съгласно приложение № 5.“
2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Индивидуалните основни месечни
заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложения № 4 и 5, се определят
до максималните размери по длъжности в
рамките на разходите за персонал, определени
в бюджета на съответната административна
структура за 2014 г.“
3. Приложение № 4 към чл. 2, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 2, т. 3

Таблица
на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати
на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети,
както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на
служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация
№
по
ред
1

Длъжностни наименования
2

Ниво и степен
Ниво и степен
на минималн ата
на максимал
основна месечна
ната основна
заплата
месечна заплата
3

4

1.

Началник на кабинета на министър-председателя

Ниво 1, степен 2 Ниво 1, степен 3

2.

Началник на кабинета на заместник министър-председателя Ниво 2, степен 2 Ниво 2, степен 2

3.

Говорител на Министерския съвет, парламентарен секретар
в кабинета на министър-председателя, началник на кабинета Ниво 3, степен 2 Ниво 3, степен 2
на министър

4.

Съветник към кабинета на министър-председателя; парламентарен секретар в кабинета на заместник министър- Ниво 4, степен 2 Ниво 4, степен 2
председател

5.

Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник
към кабинета на заместник министър-председател; парлаНиво 10, степен 2 Ниво 10, степен 2
ментарен секретар в кабинета на министър; говорител на
Министерството на външните работи

6.

Експерт към кабинета на заместник министър-председател;
Ниво 11, степен 1 Ниво 11, степен 2
съветник към кабинета на министър

7.

Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки с
Ниво 14, степен 1 Ниво 14, степен 2
обществеността към кабинета на областен управител

8.

Технически сътрудник към кабинета на министър-председателя; технически сътрудник към кабинета на заместник Ниво 23, степен 1 Ниво 23, степен 3
министър-председател

9.

Технически сътрудник към кабинета на министър

Ниво 25, степен 1 Ниво 25, степен 3

“
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4. Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 2, т. 4
Таблица
на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати
на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни
комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции;
на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на
техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от
минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация
№
по
ред
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Длъжностни наименования
2
Кмет на Столичната община
Председател на държавна агенция; председател на държавна
комисия; заместник-министър; областен управител; главен
държавен здравен инспектор; кмет на община с население
над 100 000 души; заместник-кмет на Столичната община
Кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души
Заместник-председател на държавна агенция; заместникпредседател на държавна комисия; член на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция;
ръководител на административна структура, създадена със
закон или с постановление; кмет на район с население
над 100 000 души; заместник-кмет на община с население
над 100 000 души
Заместник-ръководител на административна структура,
създадена със закон или с постановление; органи по чл. 10,
ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда;
член на Акредитационния съвет на Националната агенция
за оценяване и акредитация; кмет на община с население
от 10 001 до 50 000 души; кмет на район с население от
50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на община с
население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на
район с население над 100 000 души
Заместник областен управител; заместник-кмет на община
с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на община
с население до 10 000 души; кмет на район с население
до 50 000 души; заместник-кмет на район с население от
50 001 до 100 000 души; заместници на органите по чл. 10,
ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда
Заместник-кмет на район с население до 50 000 души
Заместник-кмет на община с население до 10 000 души;
кмет на кметство с население над 2500 души; председатели
на постоянни комисии по области на висшето образование
и председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол
Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души
Кмет на кметство с население до 500 души
Кметски наместник

Ниво и степен Ниво и степен
на минималната на максималнаосновна месечна та основна мезаплата
сечна заплата
3
4
Ниво 1, степен 2 Ниво 1, степен 3
Ниво 2, степен 2 Ниво 2, степен 2
Ниво 3, степен 2 Ниво 3, степен 2

Ниво 4, степен 2 Ниво 4, степен 2

Ниво 5, степен 2 Ниво 5, степен 2

Ниво 7, степен 2 Ниво 7, степен 2

Ниво 12, степен 2 Ниво 12, степен 2
Ниво15, степен 1 Ниво 15, степен 2
Ниво 16, степен 1 Ниво 16, степен 1
Ниво 18, степен 1 Ниво 18, степен 1
Ниво 23, степен 1 Ниво 23, степен 1

“
§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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към чл. 1

Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от
държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и
бюджетни програми
1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“

Сума
(в лева)
7 745 400

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“

4 366 100

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“

3 379 300

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“

830 000
830 000

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на
областите в България

16 474 000

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“

16 474 000

Политика в областта на правото на вероизповедание
Бюджетна програма „Вероизповедания“
Политика в областта на архивното дело
Бюджетна програма „Национален архивен фонд“

4 132 100
4 132 100
7 000 000
7 000 000

Бюджетна програма „Администрация“

11 259 400

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

26 159 100

Общо:

73 600 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 366 100

от тях за:
Персонал

3 531 600

Издръжка

834 500

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

0
4 366 100

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 379 300

от тях за:
Персонал

2 183 900

Издръжка

195 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:
Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 000 000
3 379 300
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Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
830 000

от тях за:
Персонал

784 500

Издръжка

45 500

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

0
830 000

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
16 474 000

от тях за:
Персонал

14 376 500

Издръжка

2 097 500

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

0
16 474 000

Бюджетна програма „Вероизповедания“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
132 100

от тях за:
Персонал

105 300

Издръжка

26 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:
Субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 000 000
4 132 100

Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 000 000

от тях за:
Персонал

5 807 800

Издръжка

582 200

Капиталови разходи

610 000

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

0
7 000 000

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
11 259 400

от тях за:
Персонал

3 617 300

Издръжка

4 384 700

Капиталови разходи

3 257 400
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
11 259 400

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
26 159 100

от тях за:
Персонал

16 735 400

Издръжка

5 800 700

Капиталови разходи

3 623 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерския съвет – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
26 159 100
Сума
(в лева)
68 600 000

от тях за:
Персонал

47 142 300

Издръжка

13 967 300

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

7 490 400
5 000 000
73 600 000

2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

Сума
(в лева)
18 034 700

Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“

9 683 100

Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“

8 351 600

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“

211 340 101
211 340 101

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами,
контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

21 705 377

Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система

328 600

на ЕС“
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни

19 608 177
1 768 600

игри“
Политика в областта на управлението на дълга
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

1 168 200
1 168 200
12 873 900
1 500 500
11 373 400
11 534 722
276 657 000
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
Разходи по бюджетната програма

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

9 635 500

от тях за:
Персонал

8 779 100

Издръжка

856 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

от тях за:
Информационно издание на министерството

47 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 683 100

Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по бюджетната програма

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

8 351 600

от тях за:
Персонал

7 346 780

Издръжка

904 820

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 351 600

Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Разходи по бюджетната програма

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

201 287 101

от тях за:
Персонал

190 226 500

Издръжка

9 860 601

Капиталови разходи

1 200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 053 000

от тях за:
Концесионна дейност

10 053 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 340 101

Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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
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Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 608 177

от тях за:
Персонал

17 045 323

Издръжка

762 854

Капиталови разходи

1 800 000

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

0
19 608 177

Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 768 600

от тях за:
Персонал

1 627 271

Издръжка

126 329

Капиталови разходи

15 000

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

0
1 768 600

Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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

Бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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

Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
243 400

от тях за:
Персонал

182 979

Издръжка

55 421

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000
11 130 000
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от тях за:
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влоговe
по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове

11 130 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 373 400

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
11 429 722

от тях за:
Персонал

6 262 047

Издръжка

3 813 475

Капиталови разходи

1 354 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

105 000

от тях за:
Отпечатване и контрол върху ценни книжа
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите – общо
I. Общо ведомствени разходи

105 000
11 534 722
Сума
(в лева)
255 321 400

от тях за:
Персонал

233 971 400

Издръжка

16 875 800

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

4 474 200
21 335 600
276 657 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

Сума
(в лева)
92 355 713

Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“

17 318 454

Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“

75 037 259

Политика в областта на публичната дипломация

769 626

Бюджетна програма „Публични дейности“

570 976

Бюджетна програма „Културна дипломация“

198 650

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

8 247 461

Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“

326 000

Бюджетна програма „Двустранни отношения“

331 000

Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Бюджетна програма „Европейска политика“
Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
Общо:

4 530 685
312 000
2 480 776
267 000
101 372 800
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
17 318 454

от тях за:
Персонал

10 977 584

Издръжка

5 760 870

Капиталови разходи

580 000

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

0
17 318 454

Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
75 037 259

от тях за:
Персонал

11 336 608

Издръжка

63 320 651

Капиталови разходи

380 000

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

0
75 037 259

Бюджетна програма „Публични дейности“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
570 976

от тях за:
Персонал

370 299

Издръжка

197 677

Капиталови разходи

3 000

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

0
570 976

Бюджетна програма „Културна дипломация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
198 650

от тях за:
Персонал

105 109

Издръжка

93 541

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

0
198 650

Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
326 000

от тях за:
Издръжка

326 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
326 000

Бюджетна програма „Двустранни отношения“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
331 000

от тях за:
Издръжка

331 000

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

0
331 000

Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
466 000

от тях за:
Издръжка

466 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 064 685

от тях за:
Членски внос ООН – Операции по поддържане на мира – Резолюции на ОС и СС
Членски внос НАТО – Пенсионен фонд
Основен бюджет на ОССЕ и участие в договори и конвенции
Частични споразумения с международни организации
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 132 392
181 892
1 080 907
1 669 494
4 530 685

Бюджетна програма „Европейска политика“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
312 000

от тях за:
Издръжка

312 000

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

0
312 000

Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 480 776

от тях за:
Издръжка

2 480 776

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

0
2 480 776

Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
267 000

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

267 000
0
267 000
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Разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи – общо
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 2 9
Сума
(в лева)
97 308 115

от тях за:
Персонал

22 789 600

Издръжка

73 555 515

Капиталови разходи

963 000

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

4 064 685
101 372 800

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на отбранителните способности
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“

Сума
(в лева)
957 304 000
725 533 000

Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси“

17 240 000

Бюджетна програма „Сигурност“

25 960 000

Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“

74 416 000

Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“

23 482 000

Бюджетна програма „Изследвания и технологии“

8 283 000

Бюджетна програма „Военно образование“

3 200 000

Бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“
Политика в областта на съюзната и международна сигурност
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Бюджетна програма „Военна информация“
Общо:

79 190 000
64 171 000
22 548 000
41 623 000
1 021 475 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
725 053 650

от тях за:
Персонал

583 411 200

Издръжка

101 457 450

Капиталови разходи

40 185 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

479 350

от тях за:
Стипендии

180 350

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

299 000
725 533 000

Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
16 524 000
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Персонал

13 257 000

Издръжка

3 122 000

Капиталови разходи

145 000

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
17 240 000

Бюджетна програма „Сигурност“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
25 940 000

от тях за:
Персонал

23 538 000

Издръжка

2 064 000

Капиталови разходи

338 000

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
25 960 000

Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
16 783 500

от тях за:
Издръжка

16 783 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 764 500

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

5 764 500
22 548 000

Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
73 346 900

от тях за:
Персонал

56 735 000

Издръжка

15 011 900

Капиталови разходи

1 600 000

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
74 416 000

Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 480 600
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от тях за:
Персонал

12 985 000

Издръжка

7 547 600

Капиталови разходи

2 948 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 400

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

1 400
23 482 000

Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 280 000

от тях за:
Персонал

6 438 000

Издръжка

1 592 000

Капиталови разходи

250 000

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)

3 000
8 283 000

Бюджетна програма „Военно образование“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 200 000

от тях за:
Персонал

835 000

Издръжка

2 265 000

Капиталови разходи

100 000

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

0
3 200 000

Бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
78 147 000

от тях за:
Персонал

39 390 800

Издръжка

33 313 200

Капиталови разходи

5 443 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 043 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

30 000

Субсидии за нефинансови предприятия

913 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

79 190 000

Бюджетна програма „Военна информация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
41 623 000
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от тях за:
Персонал

33 410 000

Издръжка

6 828 000

Капиталови разходи

1 385 000

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

0
41 623 000

Разходи по бюджетните програми на Министерството на отбраната – общо
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 012 378 650

от тях за:
Персонал

770 000 000

Издръжка

189 984 650

Капиталови разходи

52 394 000

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

9 096 350
1 021 475 000

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна
безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.:

994 356 000

Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения
ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“

671 711 000

Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации“

143 932 000

Бюджетна програма „Информационно осигуряване, обучение и квалификация,
медицинско и административно обслужване“

178 713 000

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Общо:

5 200 000
5 200 000
999 556 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция,
миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
671 711 000

от тях за:
Персонал

640 140 000

Издръжка

22 390 300

Капиталови разходи

9 180 700

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

0
671 711 000

Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
143 874 140
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от тях за:
Персонал

136 753 000

Издръжка

5 128 800

Капиталови разходи

1 992 340

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

57 860

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

57 860
143 932 000

Бюджетна програма „Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно
обслужване“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
177 208 360

от тях за:
Персонал

122 915 000

Издръжка

51 423 400

Капиталови разходи

2 869 960

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 504 640

от тях за:
Стипендии

1 188 000

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

316 640
178 713 000

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 200 000

от тях за:
Персонал

2 772 000

Издръжка

2 172 000

Капиталови разходи

256 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
5 200 000
Сума
(в лева)
997 993 500

от тях за:
Персонал

902 580 000

Издръжка

81 114 500

Капиталови разходи

14 299 000

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

1 562 500
999 556 000

6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на правосъдието
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната систeма“
Бюджетна програма „Регистри“

Сума
(в лева)
77 166 828
8 749 248
18 005 200
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Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в
наказателното производство“
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
Бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Политика в областта на изпълнение на наказанията

БРОЙ 8
28 604 000
8 916 000
12 892 380
97 492 000

Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“

65 692 627

Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“

31 799 373

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

4 260 172
178 919 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната систeма“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 881 914

от тях за:
Персонал

3 301 910

Издръжка

2 580 004

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 867 334

от тях за:
Издръжка

2 147 304

Субсидии за организации с нестопанска цел – по Закона за защита от домашното
насилие

500 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности –
Международен наказателен съд, Хагска конференция по международно частно право,
СЕ „Греко“

220 030

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 749 248

Бюджетна програма „Регистри“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 005 200

от тях за:
Персонал

10 068 379

Издръжка

5 644 811

Капиталови разходи

2 292 010

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

0
18 005 200

Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
27 953 790

от тях за:
Персонал

23 923 120

Издръжка

3 437 880

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

592 790
650 210
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Издръжка – по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

460 000

Капиталови разходи – по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство

190 210

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 604 000

Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
492 930

от тях за:
Персонал

387 553

Издръжка

100 377

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 423 070

от тях за:
Издръжка – по Закона за правната помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 423 070
8 916 000

Бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Разходи по бюджетната програма

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0
12 892 380

от тях за:
Издръжка – съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт
Капиталови разходи на органите на съдебната власт – чл. 130а от Конституцията на
Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 077 400
9 814 980
12 892 380

Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
53 866 647

от тях за:
Персонал

47 527 985

Издръжка

5 040 242

Капиталови разходи

1 298 420

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 825 980

от тях за:
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и правилника за неговото прилагане

1 940 400

Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража

9 879 190

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

6 390
65 692 627

Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
31 149 528

от тях за:
Персонал

29 971 920
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Издръжка

825 508

Капиталови разходи

352 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

649 845

от тях за:
Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)

649 845
31 799 373

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 260 172

от тях за:
Персонал

2 537 733

Издръжка

1 522 439

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
4 260 172
Сума
(в лева)
141 610 181

от тях за:
Персонал

117 718 600

Издръжка

19 151 261

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

4 740 320
37 308 819
178 919 000

7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

Политика в областта на заетостта

96 601 178

Бюджетна програма „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

Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови
конфликти“
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

11 214 037
332 094
169 348 288

Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход“

76 552 252

Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на
населението с ниски доходи“

91 814 198

Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“

735 840

Бюджетна програма „Равни възможности“

245 998

Политика в областта на хората с увреждания
Бюджетна програма „Интеграция на хора с увреждания“
Политика в областта на социалното включване

181 092 027
181 092 027
593 453 084

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейна среда“
Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

С Т Р. 3 7
17 667 204
575 716 821
69 059
518 263

Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище на населението“

244 964

Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност“

104 240

Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията
Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

169 059
114 664
114 664
8 905 165
1 061 578 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните
и заети лица“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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

Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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

Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
332 094

от тях за:
Персонал

214 326

Издръжка

116 768

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Капиталови разходи

1 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

332 094

Бюджетна програма „Предоставяне
диференциран подход“

на

социални

помощи

при

прилагане

на

Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
9 773 052

от тях за:
Персонал

8 950 959

Издръжка

497 093

Капиталови разходи

325 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

66 779 200

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

4 450 000

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

76 552 252

Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на
населението с ниски доходи“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 500 968

от тях за:
Персонал

8 069 287

Издръжка

431 681

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

83 313 230

от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № РД-07-5 от 2008 г. на министъра на труда
и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

83 313 230

ІІІ. Общо разходи (I+II)

91 814 198

Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
57 770

от тях за:
Персонал

51 441

Издръжка

6 329

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

678 070

от тях за:
Проекти за предоставяне на социални услуги

408 070

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Изграждане на нова, реконструиране, обзавеждане и модернизация на материалната
база

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

735 840

Бюджетна програма „Равни възможности“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
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

Бюджетна програма „Интеграция на хора с увреждания“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 768 667

от тях за:
Персонал

7 370 696

Издръжка

391 971

Капиталови разходи

6 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

173 323 360

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

135 702 560

Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ

32 000 000

Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

500 000

Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

300 000

Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица

930 800

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 работодателя
осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО
Субсидия за социална интеграция на хора с увреждания
ІІІ. Общо разходи (I+II)

700 000

270 000
181 092 027

Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейна среда“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 037 204

от тях за:
Персонал

6 667 441

Издръжка

363 763
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Капиталови разходи

6 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 630 000

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

1 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 667 204

Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 319 359

от тях за:
Персонал

18 018 289

Издръжка

1 301 070

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

556 397 462

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 година
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 година
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка-студентка,
учаща в редовна форма на обучение
Месечни помощи за деца
Еднократни помощи при бременност

30 010 000
31 200 000
6 000 000
5 760 000
399 558 000
3 150 000

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

68 149 440

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)

11 250 000
575 716 821

Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
69 059

от тях за:
Персонал

69 059

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

0
69 059

Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище на населението“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
244 964

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

244 964
0
244 964

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
104 240

от тях за:
Персонал

104 240

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

0
104 240

Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
69 059

от тях за:
Персонал

69 059

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:
Съфинансиране по изпълнение на европейски програми и проекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

100 000
169 059

Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
114 664

от тях за:
Персонал

114 664

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

0
114 664

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 905 165

от тях за:
Персонал

5 709 226

Издръжка

2 475 939

Капиталови разходи

720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната
политика – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
8 905 165
Сума
(в лева)
93 197 478

от тях за:
Персонал

83 948 500

Издръжка

8 128 978

Капиталови разходи

1 120 000

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

968 381 322
1 061 578 800

8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

Сума
(в лева)
66 630 400

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
Политика в областта на диагностиката и лечението

БРОЙ 8
19 026 209
8 452 792
36 695 472
2 455 927
282 352 000

Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“

4 661 593

Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“

58 454 692

Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“

120 823 185

Бюджетна програма „Психиатрична помощ“

45 305 831

Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“

16 655 886

Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“

29 363 478

Бюджетна програма „Медицинска експертиза на работоспособност“

7 087 335

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

15 973 000

Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“

15 973 000

Бюджетна програма „Администрация“

23 126 600

Общо:

388 082 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 796 779

от тях за:
Персонал

18 223 873

Издръжка

572 906

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

229 430

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето
Стипендии

200 000
29 430

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 026 209

Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 185 322

от тях за:
Персонал

7 003 144

Издръжка

182 178

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 267 470

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Стипендии

1 200 000
42 000
25 470

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 452 792

Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 497 852

БРОЙ 8
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от тях за:
Персонал

5 186 402

Издръжка

311 450

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

31 197 620

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Стипендии

1 150 000
29 000 000
42 300

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения

1 000 000

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

5 320
36 695 472

Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 785 927

от тях за:
Персонал

1 366 515

Издръжка

419 412

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

670 000

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл.106а от Закона за лечебните
заведения
ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 000
600 000
2 455 927

Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 940 593

от тях за:
Персонал

1 411 416

Издръжка

529 177

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 721 000

от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 721 000
4 661 593

Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 297 232

от тях за:
Персонал

5 054 737

Издръжка

18 242 495

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 157 460

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

2 451 600

Разходи за дейности по асистирана репродукция

7 000 000
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Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст

6 000 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 400 000
305 860
58 454 692

Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
104 723 185

от тях за:
Персонал

82 172 102

Издръжка

17 551 083

Капиталови разходи

5 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 100 000

от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения
ІІІ. Общо разходи (I+II)

100 000
16 000 000
120 823 185

Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 305 831

от тях за:
Персонал

14 006 428

Издръжка

9 299 403

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 000 000

от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения

22 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 305 831

Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 876 799

от тях за:
Персонал

5 432 188

Издръжка

2 444 611

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 779 087

от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 779 087
2 000 000
16 655 886

Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
29 363 478
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Персонал

20 373 332

Издръжка

8 990 146

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

0
29 363 478

Бюджетна програма „Медицинска експертиза на работоспособност“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 087 335

от тях за:
Персонал

1 757 588

Издръжка

329 747

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000 000

от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения

5 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 087 335

Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 346 353

от тях за:
Персонал

2 252 583

Издръжка

2 093 770

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 626 647

от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 626 647
15 973 000

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
16 595 600

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

5 076 092
1 519 508
10 000 000
6 531 000

от тях за:
Разходи за придобиване на специалност – Наредба 34/29.12.2006г.
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните
заведения
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването – общо
I. Общо ведомствени разходи

6 495 000
36 000
23 126 600
Сума
(в лева)
246 802 286

от тях за:
Персонал

169 316 400

Издръжка

62 485 886
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Капиталови разходи
15 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
141 279
ІІІ. Общо разходи (I+II)
388 082
9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(в лева)
Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение
364 145
в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през
целия живот
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и
44 407
подготовка и в училищното образование“
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
44 053
образование“
Бюджетна програма „Училищно образование“
240 441
Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
8 054
Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
9 036
Бюджетна програма „Учене през целия живот“
18 152
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие
50 755
на научния потенциал
Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във
3 341
висшето образование“
Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
8 993
Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
2 689
Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за
23 736
изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на
икономика, базирана на знанието“
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране
11 993
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
Бюджетна програма „Администрация“
5 355
Общо:
420 255
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и
подготовка и в училищното образование“
Разходи по бюджетната програма
Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
13 038
от тях за:
Персонал
9 309
Издръжка
3 729
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
31 368
от тях за:
Издръжка
31 368
ІІІ. Общо разходи (I+II)
44 407
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“
Разходи по бюджетната програма
Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
25 427
от тях за:
Персонал
20 060

000
714
000
за

600

000
970
925
090
160
455
000
890
580
560
080

890
300
900

500
340
160
500
500
000

950
990

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Издръжка

С Т Р. 4 7
5 366 960

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 626 020

от тях за:
Издръжка

10 045 490

Стипендии

8 580 530

ІІІ. Общо разходи (I+II)

44 053 970

Бюджетна програма „Училищно образование“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
209 941 925

от тях за:
Персонал

162 756 515

Издръжка

44 128 410

Капиталови разходи

3 057 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 500 000

от тях за:
Издръжка

30 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

240 441 925

Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 854 090

от тях за:
Персонал

2 053 790

Издръжка

4 800 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 200 000

от тях за:
Издръжка

1 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 054 090

Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 936 160

от тях за:
Персонал

885 810

Издръжка

2 050 350

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 100 000

от тях за:
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 100 000
9 036 160

Бюджетна програма „Учене през целия живот“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 982 455

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

2 467 255
1 515 200
14 170 000
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от тях за:
Издръжка

10 020 000

Субсидии за нефинансови предприятия

2 850 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

1 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 152 455

Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във
висшето образование“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 341 890

от тях за:
Персонал

1 911 890

Издръжка

1 430 000

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

0
3 341 890

Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
871 100

от тях за:
Персонал

486 420

Издръжка

384 680

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 122 480

от тях за:
Издръжка

1 760 600

Субсидии за нефинансови предприятия

6 361 880

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 993 580

Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 914 560

от тях за:
Персонал

279 540

Издръжка

1 635 020

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

775 000

от тях за:
Стипендии

240 000

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

90 000
445 000
2 689 560

Бюджетна програма „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 бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 736 080

от тях за:
Персонал

1 095 680
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

0
23 736 080

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 272 890

от тях за:
Персонал

811 310

Издръжка

5 461 580

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 721 000

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

220 000
5 501 000
11 993 890

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 355 300

от тях за:
Персонал

3 584 560

Издръжка

1 770 740

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката –
общо
I. Общо ведомствени разходи

0
5 355 300
Сума
(в лева)
303 672 900

от тях за:
Персонал

205 703 100

Издръжка

94 912 800

Капиталови разходи

3 057 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

116 583 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

420 255 900

10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“

Сума
(в лева)
13 662 000
4 026 300

Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и
визуалните изкуства“

9 635 700

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300 900

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“

508 300

Бюджетна програма „Филмово изкуство“

13 384 500

Бюджетна програма „Сценични изкуства“

55 544 900

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“

140 000
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Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 8
415 900
3 659 400
4 104 900
24 543 000
4 776 700
120 739 600

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 522 600

от тях за:
Персонал

1 204 300

Издръжка

1 523 300

Капиталови разходи

795 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

503 700

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните
ценности на основание Закона за културното наследство
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 700
500 000
4 026 300

Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и
визуалните изкуства“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
9 171 600

от тях за:
Персонал

4 508 700

Издръжка

4 362 900

Капиталови разходи

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 100

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Разходи за издръжка – държавни гаранции за изложби във връзка с популяризиране
на националната култура при временен износ на ценни експонати от културноисторическото наследство на основание Закона за културното наследство
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 100
460 000

9 635 700

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
105 800

от тях за:
Персонал

73 500

Издръжка

27 300

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

5 000
402 500
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Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и опазване на културните ценности и
финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти
и други

200 000

Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и опазване на културните ценности и
финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти
и други

200 000

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

2 500
508 300

Бюджетна програма „Филмово изкуство“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
424 900

от тях за:
Персонал

294 600

Издръжка

120 300

Капиталови разходи

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 959 600

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и опазване на културните ценности и
финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти
и други
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 700 000

259 600
13 384 500

Бюджетна програма „Сценични изкуства“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
54 487 100

от тях за:
Персонал

31 018 600

Издръжка

21 494 800

Капиталови разходи

1 973 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 057 800

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Разходи за издръжка на основание Закона за културното наследство – за създаване,
разпространяване и опазване на културните ценности и финансово подпомагане на
културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 800
1 050 000

55 544 900

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
140 000

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

140 000
0
140 000
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Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
367 400

от тях за:
Персонал

174 500

Издръжка

192 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

48 500

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

48 500
415 900

Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 919 700

от тях за:
Персонал

2 379 900

Издръжка

539 800

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

739 700

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

14 700

Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за културното
наследство – създаване, разпространяване и опазване на културните ценности и
финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти
и други

400 000

Разходи за издръжка на основание Закона за културното наследство – за създаване,
разпространяване и опазване на културните ценности и финансово подпомагане на
културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други

325 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 659 400

Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 040 500

от тях за:
Персонал

670 600

Издръжка

3 269 900

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 400

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

64 400
4 104 900

Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
24 177 300

от тях за:
Персонал

16 545 300

Издръжка

7 332 000

Капиталови разходи

300 000

БРОЙ 8
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 5 3
365 700

от тях за:
Стипендии

365 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 543 000

Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 776 700

от тях за:
Персонал

2 001 600

Издръжка

2 575 100

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на културата – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
4 776 700
Сума
(в лева)
104 133 600

от тях за:
Персонал

58 871 600

Издръжка

41 578 300

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

3 683 700
16 606 000
120 739 600

11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

Политика в областта на управление на водите

7 459 300

Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република
България“

7 459 300

Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите

2 354 300

Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване
на почвите“

2 354 300

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 293 500

Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“

1 293 500

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

6 153 700

Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси“

6 153 700

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост

8 970 200

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

8 970 200

Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура

1 099 500

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

1 099 500

Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление
на химикалите

3 037 400

Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“

3 037 400
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Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата
Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“

БРОЙ 8
530 700
530 700

Бюджетната програма „Администрация“

13 055 700

Общо:

43 954 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 459 300

от тях за:
Персонал

4 765 500

Издръжка

2 693 800

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

0
7 459 300

Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване
на почвите“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 354 300

от тях за:
Персонал

1 909 100

Издръжка

445 200

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

0
2 354 300

Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 293 500

от тях за:
Персонал

1 032 400

Издръжка

261 100

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

0
1 293 500

Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 153 700

от тях за:
Персонал

4 188 800

Издръжка

1 964 900

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

0
6 153 700

Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
8 970 200
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Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане
на решения и прилагане на механизмите за контрол“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите –
общо
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 5 5
4 491 300
4 478 900
0
8 970 200

Сума
(в лева)
1 099 500
922 500
177 000
0
1 099 500
Сума
(в лева)
3 037 400
2 275 900
569 500
192 000
0
3 037 400
Сума
(в лева)
530 700
405 400
125 300
0
530 700
Сума
(в лева)
13 055 700
7 251 200
3 984 200
1 820 300
0
13 055 700
Сума
(в лева)
43 954 300
27 242 100
14 699 900
2 012 300
0
43 954 300
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12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката
за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(в лева)
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
35 939 800
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по
1 632 000
предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози“
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
606 300
Бюджетна програма „Прозрачна система на обществените поръчки“
1 177 400
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
2 422 900
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
10 820 300
икономиката“
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
585 400
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
1 135 100
Бюджетна програма „Привличане и насърчаване на инвестициите“
7 940 600
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
6 300 100
собственост“
Бюджетна програма „Защита на потребителите“
3 319 700
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
11 225 100
Бюджетна програма „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската
11 225 100
политика на ЕС“
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
4 034 000
Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на
1 304 200
туризма“
Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама“
2 729 800
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
61 938 500
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия,
40 885 100
инфраструктура и пазари“
Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО
17 673 600
и ИЕЯС“
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
1 507 000
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление
1 872 800
на природните ресурси“
Бюджетна програма „Администрация“
9 664 900
Общо:
122 802 300
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 632 000

от тях за:
Персонал

1 284 800

Издръжка

347 200

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

0
1 632 000

Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
606 300
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от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Прозрачна система на обществените поръчки“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
икономиката“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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403 300
203 000
0
606 300
Сума
(в лева)
1 177 400
1 025 400
152 000
0
1 177 400
Сума
(в лева)
2 422 900
1 793 200
619 700
10 000
0
2 422 900

Сума
(в лева)
10 820 300
9 096 400
1 463 900
260 000
0
10 820 300
Сума
(в лева)
585 400
486 300
99 100
0
585 400
Сума
(в лева)
1 135 100
1 065 200
69 900
0
1 135 100
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Бюджетна програма „Привличане и насърчаване на инвестициите“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Защита на потребителите“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за сдружения на потребителите
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската
политика на ЕС“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
940 600
647 500
293 100
7 000 000
7 000 000
7 940 600

Сума
(в лева)
6 300 100
2 964 900
3 227 200
108 000
0
6 300 100
Сума
(в лева)
3 249 700
2 720 200
529 500
70 000
70 000
3 319 700

Сума
(в лева)
11 225 100
3 019 200
8 205 900
0
11 225 100
Сума
(в лева)
1 304 200
676 500
627 700
0
1 304 200
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Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия,
инфраструктура и пазари“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия, предвидени за компенсиране на разходите
на „НЕК“ ЕАД в качеството є на обществен доставчик на електрическа енергия от
възобновяеми източници по преференциални цени
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – издръжка фонд РАО и фонд ИЕЯС
Капиталови трансфери – фонд РАО и фонд ИЕЯС
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
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Сума
(в лева)
2 729 800
249 800
2 480 000
0
2 729 800

Сума
(в лева)
585 100
460 500
124 600
40 300 000
40 300 000

40 885 100

Сума
(в лева)
564 800
374 900
189 900
17 108 800
16 274 700
834 100
17 673 600
Сума
(в лева)
1 507 000
1 263 600
243 400
0
1 507 000

природните ресурси“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
1 872 800
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Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Администрация“

1 068 400
704 400
100 000
0
1 872 800

Разходи по бюджетната програма

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

9 664 900

от тях за:
Персонал

5 477 300

Издръжка

3 827 600

Капиталови разходи

360 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 664 900

Разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и

Сума

енергетиката – общо

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

58 323 500

от тях за:
Персонал

34 077 400

Издръжка

23 408 100

Капиталови разходи

838 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 478 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 802 300

13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на
различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване
качеството на жизнената среда и създаването на работни места

3 725 013

Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и
местно развитие и териториално сътрудничество“

3 226 874

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на
жилищните условия на ромите в Република България“

498 139

Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите –
изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура

200 340 897

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Бюджетна програма
канализация“

„Устройствено

планиране,

геозащита,

водоснабдяване

193 529 374
и

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

6 811 523
7 317 290

Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното
участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публичночастното партньорство и концесионирането“

705 178

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на
населението“

1 928 523

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Общо:

4 683 589
211 383 200
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално
и местно развитие и териториално сътрудничество“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 823 278

от тях за:
Персонал

1 994 478

Издръжка

828 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

403 596

от тях за:
Изграждане на гранично-контролни пропускателни пунктове
ІІІ. Общо разходи (I+II)

403 596
3 226 874

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на
жилищните условия на ромите в Република България“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
218 139

от тях за:
Персонал

210 019

Издръжка

8 120

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

280 000

от тях за:
Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни
жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на
българските домове“ по ОПРР 2007 – 2013 г.
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

180 000

100 000
498 139

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
40 909 232

от тях за:
Персонал

21 202 706

Издръжка

18 146 526

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 560 000
152 620 142

от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
Корекции на реки и благоустрояване на населените места

107 144 757
200 000
20 094 000
163 385

Изграждане на републиканска пътна мрежа

14 018 000

Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа

11 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

193 529 374
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Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията
на Република България
Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното
участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публичночастното партньорство и концесионирането“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на
населението“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие –
общо
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

Сума
(в лева)
810 272
769 272
41 000
6 001 251
263 000
600 000
5 138 251
6 811 523

Сума
(в лева)
705 178
689 178
16 000
0
705 178

Сума
(в лева)
1 928 523
1 352 023
274 500
302 000
0
1 928 523
Сума
(в лева)
4 683 589
3 131 024
648 550
904 015
0
4 683 589
Сума
(в лева)
52 078 211
29 348 700
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Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 963 496
2 766 015
159 304 989

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 383 200

14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Земеделски земи“
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Бюджетна програма „Растениевъдство“

Сума
(в лева)
158 783 200
26 547 234
229 186
11 027 862

Бюджетна програма „Хидромелиорации“

1 766 506

Бюджетна програма „Животновъдство“

2 639 927

Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“

2 056 036

Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Бюджетна програма „Научни изследвания“
Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Бюджетна програма „Образование“
Бюджетна програма „Земеделска техника“
Бюджетна програма „Базопасност по хранителната верига“
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
Бюджетна програма „Национална горска политика“
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Земеделски земи“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос в Световната организация на ООН по прехрана и земеделие
(FAO)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

736 101
24 381 410
1 415 369
39 467 795
1 693 310
45 283 089
1 539 375
4 939 200
4 939 200
29 275 200
3 533 200
21 742 000
4 000 000
16 383 900
209 381 500

Сума
(в лева)
26 447 234
20 670 305
5 776 929
100 000
100 000
26 547 234
Сума
(в лева)
229 186
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от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Растениевъдство“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Животновъдство“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 8

219 186
10 000
0
229 186
Сума
(в лева)
11 027 862
9 152 877
1 874 985
0
11 027 862
Сума
(в лева)
1 766 506
223 506
1 043 000
500 000
0
1 766 506
Сума
(в лева)
2 639 927
1 892 250
747 677
0
2 639 927
Сума
(в лева)
2 056 036
1 056 036
1 000 000
0
2 056 036
Сума
(в лева)
736 101
686 101
50 000
0
736 101

БРОЙ 8
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Бюджетна програма „Научни изследвания“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос във: Международен център по генетично инженерство
и биотехнология (ICGEB), Триест, Италия; Биовърсити интернешънъл – ЕCPGR,
Рим, Италия; Европейска организация по растениевъдни науки (EPSO), Гент, Белгия;
Международно дружество по градинарски науки (ISHS), Льовен, Белгия; Дружество по
криобиология – САЩ, Бетезда, щат Мериленд
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Образование“
Разходи по бюджетната програма
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)
Бюджетна програма „Земеделска техника“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Базопасност по хранителната верига“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

С Т Р. 6 5

Сума
(в лева)
24 361 902
19 318 726
5 043 176
19 508
19 508

24 381 410
Сума
(в лева)
1 415 369
1 189 611
225 758
0
1 415 369
Сума
(в лева)
38 067 335
30 943 600
6 623 735
500 000
1 400 460
1 400 460
39 467 795
Сума
(в лева)
1 693 310
1 325 974
367 336
0
1 693 310
Сума
(в лева)
45 214 087
31 414 724
13 799 363
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос в Европейската и средиземноморска организация по
растителна защита
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Национална горска политика“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 8
69 002
69 002
45 283 089
Сума
(в лева)
1 539 375
1 519 375
20 000
0
1 539 375
Сума
(в лева)
4 939 200
3 800 000
1 039 200
100 000
0
4 939 200
Сума
(в лева)
3 533 200
374 686
3 158 514
0
3 533 200
Сума
(в лева)
21 742 000
15 642 000
6 000 000
100 000
0
21 742 000
Сума
(в лева)
4 000 000
4 000 000
0
4 000 000
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Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма

С Т Р. 6 7

Сума
(в лева)
16 383 900

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
6 014
Издръжка
8 812
Капиталови разходи
1 557
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
16 383
Разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните –
Сума
общо
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
207 792
от тях за:
Персонал
145 443
Издръжка
59 591
Капиталови разходи
2 757
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 588
ІІІ. Общо разходи (I+II)
209 381
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(в лева)
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
234 417
(общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност
205 688
и екологосъобразност“
Бюджетна програма „Развитие на информационните технологии и съобщенията“
28 729
Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
13 686
експертиза“
Общо:
248 104
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“
Разходи по бюджетната програма
Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
25 813
от тях за:
Персонал
14 257
Издръжка
10 118
Капиталови разходи
1 437
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
179 875
от тях за:
Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен
транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги
179 875
ІІІ. Общо разходи (I+II)
205 688
Бюджетна програма „Развитие на информационните технологии и съобщенията“
Разходи по бюджетната програма
Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
16 229

643
257
000
0
900

530
600
930
000
970
500

800
200
600
300
100

200
800
200
200
000

000
200

600
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от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 8

7 943
6 786
1 500
12 500

500
100
000
000

12 500 000
28 729 600

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
13 686 300

от тях за:
Персонал

8 167 900

Издръжка

3 267 100

Капиталови разходи

2 251 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – общо
I. Общо ведомствени разходи

0
13 686 300
Сума
(в лева)
55 729 100

от тях за:
Персонал

30 369 200

Издръжка

20 171 400

Капиталови разходи

5 188 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

192 375 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

248 104 100

16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

Сума
(в лева)
13 563 600

Бюджетна програма „Спорт за учащи“

9 861 660

Бюджетна програма „Спорт в свободното време“

3 701 940

Политика в областта на спорта за високи постижения

46 317 300

Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“

30 227 210

Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“

16 090 090

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид,
отговарящ на съвременните международни стандарти
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“

2 367 600
2 367 600

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики
за спорта

250 500

Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм“

250 500

Политика в областта на младите хора

2 155 600

БРОЙ 8
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Бюджетна програма „Младите в действие“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

С Т Р. 6 9
2 155 600
1 547 900
66 202 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Спорт за учащи“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 621 980

от тях за:
Персонал

5 855 850

Издръжка

2 316 130

Капиталови разходи

450 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 239 680

от тях за:
Субсидии за поевтиняване на храната в студентските столове на „Академика
2011“ – ЕАД

54 000

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по
програми в областта на спорта за учащи

1 185 680

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 861 660

Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
515 080

от тях за:
Персонал

349 200

Издръжка

165 880

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 186 860

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по
програми в областта на спорта в свободното време

3 186 860

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 701 940

Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
263 750

от тях за:
Персонал

238 800

Издръжка

24 950

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 963 460

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за
подготовка и развитие на елитния спорт и олимпийския резерв, както и за подпомагане
участието на българските делегации на олимпийските и параолимпийските игри в
Сочи и летни олимпийски игри в Нанжинг

29 963 460

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 227 210

Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
1 220 090
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Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Плащания по инструкцията за награжаване на спортисти и длъжностни лица за
постигнати призови класирания, както и за месечните премии на олимпийските
медалисти и треньори, прекратили активна състезателна дейност
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13
на МС от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ „Проф.
д-р Димитър Шойлев“ – ЕАД
Субсидии за финансово подпомагане на спортните организации за развитие на
елитния спорт за неолимпийските спортове, за финансово подпомагане организирането
и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията
на Република България, както и за финансово подпомагане на проекти на спортни
организации за участие в други вътрешни и международни прояви
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и
реконструкция на спортни обекти и съоръжения
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Младите в действие“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за
младежта
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 8
495 600
724 490
14 870 000

5 264 000

180 000

9 426 000
16 090 090
Сума
(в лева)
1 817 600
241
975
600
550

720
880
000
000

550 000
2 367 600

Сума
(в лева)
250 500
159 570
90 930
0
250 500
Сума
(в лева)
1 235 600
810 120
425 480
920 000

920 000
2 155 600
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Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта – общо

Сума
(в лева)
1 547 900
1 202 540
345 360
0
1 547 900
Сума
(в лева)
15 472 500

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
9 353
Издръжка
5 069
Капиталови разходи
1 050
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
50 730
ІІІ. Общо разходи (I+II)
66 202
17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на инвестиционното
проектиране за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(в лева)
Политика в областта на подобряването 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 текущ контрол и прилагане на европейските
стандарти (общо), в т.ч.:
25 084
Бюджетна програма „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране,
финансиране и контрол“
5 121
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес
в строителството“
7 458
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
12 504
Общо:
25 084

400
100
000
000
500

400
900
200
300
400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Инвестиционно проектиране, устройствено
финансиране и контрол“
Разходи по бюджетната програма

планиране,

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в
строителството“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 121 900
2 361 100
1 815 800
945 000
0
5 121 900

Сума
(в лева)
7 458 200
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от тях за:
Персонал

5 369 600

Издръжка

1 869 900

Капиталови разходи

218 700

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

0
7 458 200

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 504 300

от тях за:
Персонал

6 613 700

Издръжка

4 250 600

Капиталови разходи

1 640 000

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

0
12 504 300

Разходи по бюджетните програми на Министерството на инвестиционното
проектиране – общо
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
25 084 400

от тях за:
Персонал

14 344 400

Издръжка

7 936 300

Капиталови разходи

2 803 700

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

0
25 084 400

18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на защитата на националната сигурност
Бюджетна програма „Национална сигурност“
Общо:

Сума
(в лева)
112 247 000
112 247 000
112 247 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Национална сигурност“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
112 247 000

от тях за:
Персонал

103 233 500

Издръжка

8 213 500

Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Национална
сигурност“ – общо
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

0
112 247 000
Сума
(в лева)
112 247 000
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Персонал

103 233 500

Издръжка

8 213 500

Капиталови разходи

800 000

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

0
112 247 000

19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“

Сума
(в лева)
40 093 100
21 989 146

Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и
нефтопродукти“

18 103 954

Общо:

40 093 100

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
20 216 746

от тях за:
Персонал

5 277 246

Издръжка

13 542 782

Капиталови разходи

1 396 718

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 772 400

от тях за:
Плащания за попълване на държавния резерв по Закона за държавните резерви и
военновременните запаси
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 772 400
21 989 146

Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и
нефтопродукти“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 103 954

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

1 103 954
17 000 000

от тях за:
Плащания за попълване на държавния резерв по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ – общо
I. Общо ведомствени разходи

17 000 000
18 103 954
Сума
(в лева)
21 320 700

от тях за:
Персонал

6 381 200

Издръжка

13 542 782

Капиталови разходи

1 396 718

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 772 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 093 100
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20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за
2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименования на програмите

Сума
(в лева)

Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства

42 501 000

Бюджетна програма „Технически операции“

42 501 000

Общо:

42 501 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните
бюджетни програми
Бюджетна програма „Технически операции“
Разходи по бюджетната програма
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
42 501 000

от тях за:
Персонал

37 648 000

Издръжка

4 853 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

42 501 000

Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Технически операции“ –
общо
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
42 501 000

от тях за:
Персонал

37 648 000

Издръжка

4 853 000

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

0
42 501 000

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите за национално
представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания
за 2014 г.
(лева)
№
Показатели
Сума
1
2
3
1. Сдружение „Съюз на инвалидите в
България“ (СИБ)
617 000
а) за финансиране дейностите на СИБ
при осъществяване на социални
контакти, извършване на социални
услуги и оказване на социална помощ в нишите, освободени от държавата и общините, антидискриминационни и медийни прояви, нови
услуги и дейности и др.
196 400
б) за подпомагане на дейностите по
оказване на информационно-консултантски, организационни, административноправни,
транспортни
и други услуги, в т.ч. за обучение,
квалификация, преквалификация и
увеличаване административния капацитет на кадрите и структурите
на организацията и други видове
дейности
135 280

1
2
в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация
на социалнозначими проекти, разкриване на нови работни места,
масови дейности, подпомагане на
спортни, културни и туристически
мероприятия, услуги, подпомагащи
равнопоставеността на хората с физически увреждания, и др.
г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални
контакти, организационно-масови
дейности, дейности в национални
и международни организации, за
международна дейност, контакти
и социални издания, транспортни,
пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др.
2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите
и
военнопострадалите“ (СВВП)
а) за социално и здравно подпомагане
на военноинвалидите и военнопострадалите
б) за подпомагане дейностите на
СВВП – разходи, свързани с провеждането на: финансово-счетоводно обслужване на СВВП и структурите му в страната; консулта-

3

145 500

139 820
246 000
222 000
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в)

3.
а)

б)

в)
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ции – юридически, трудовоправни,
здравни и социални; международна
дейност – членски внос към сродни организации, командировъчни
при участие в мероприятия и др.;
курсове – квалификация, преквалификация, трудова заетост и др.; организиране и провеждане на заседания на УС и КС на СВВП и общото отчетно събрание за 2014 г.;
организиране и провеждане на
мероприятия по случай годишнини
от учредяването и възстановяването на организацията; за подпомагане организационните дейности
на СВВП и клубните дейности на
дружествата „Военноинвалид“ в
страната, като изплащане на наеми
и консумативи (ток, вода, парно,
такса смет и интернет); подпомагане организационната дейност на
СВВП, като: канцеларски материали, пощенски разходи, копирни
услуги и др.
за организиране и провеждане на
семинари във връзка с разясняване на нормативни документи на
СВВП, като: устав, правилници за
работа на УС и КС, инструкции
по различните дейности: организационна, финансова, здравна, социална и др., както и разясняване
на правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
и подзаконовите нормативни документи към него; издателска и
информационна дейност: издаване
на бюлетин, календари, рекламни
брошури, нормативни документи,
музейни сбирки
Сдружение „Съюз на слепите в
България“
за подпомагане дейността на Съюза на слепите в България, свързана със защита правата на хората
със зрителни увреждания, в т.ч. за
подобряване на административния
капацитет на кадрите, за развитие
на социалния контакт, за популяризиране на дейността на организацията, за събрания, за нови видове
услуги и за консумативи за изброените дейности
за подпомагане на обучението и
повишаване на квалификацията на
младежи, обучаващи се във висши
учебни заведения, за подпомагане
на трудовата реализация на интелектуалци, за помощнотехнически
средства, за социално подпомагане
на членовете на организацията и
за консумативи за изброените дейности
за изграждане на асансьор и рампа
за достъп на хора с увреждания в
рехабилитационна база – Шипковски минерални бани

3

15 000

9 000
628 000

150 000

70 000

30 000

ВЕСТНИК
1
2
г) за информационни услуги, запис на
говорящи книги и списания, издателска и брайлова дейност, поддържане на информационни сайтове,
административно и правно обслужване и за консумативи за изброените дейности
д) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение,
в т.ч. художествено творчество,
култура, спорт и туризъм, международна дейност, транспортни и
командировъчни разходи, организационна дейност, административно обслужване и за консумативи за
изброените дейности
4. Сдружение „Българска асоциация
на лица с интелектуални затруднения“ (БАЛИЗ)
а) за изготвяне и популяризиране на
подходи за подобряване качеството
на живот на лицата с интелектуални затруднения и на техните семейства
б) за подпомагане дейността на родителските организации, членове на
БАЛИЗ, за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални
затруднения и техните семейства
в) за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на
БАЛИЗ
г) за подготовка и разпространение
на информация и информационни
материали – организиране и провеждане на информационни кампании
д) за координация и мониторинг
5. Кооперативен съюз „Национален
съюз на трудовопроизводителните
кооперации“
а) за трудова рехабилитация
б) за професионално ориентиране,
обучение, квалификация и преквалификация
в) за социална рехабилитация
г) за общи рехабилитационни нужди
6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
(АРДУС)
а) за рехабилитация на слуха и говора
и подпомагане в учебния процес на
деца и младежи с увреден слух, за
извънкласни дейности и курсове
б) за подпомагане за закупуване на
учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти
в) за интеграционни и социални дейности, рехабилитационни лагери,
семинари и конференции, международна дейност
г) за подпомагане, организиране и координиране дейността на АРДУС,
за дейности в национални и международни организации, печатни
издания и информационно обслужване

С Т Р. 7 5
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90 000

288 000
185 000
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416 000
106 000
60 000
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80 000
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39 000
12 000

19 000

28 000
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7. Сдружение „Съюз на глухите в
България“ (СГБ)
а) за подпомагане и дофинансиране
дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с
увреден слух, дейността на видео
центъра за субтитри, дейността на
Центъра за развитие на ЖМЕ, за
републикански мероприятия, международна дейност и семинари, за
80-годишния юбилей на Съюза на
глухите в България
б) за издателска дейност на вестник
„Тишина“ и специализирани издания
в) за социално подпомагане на членовете на съюза
8. Сдружение „Българска асоциация
„Диабет“ (БАД)
а) за програма „Диетично хранене на
социално слаби диабетици“, включително възнаграждението на координатор по хранене
б) за помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства, консумативи и др.
в) за изграждане и поддръжка на информационно-консултативни центрове в София и страната, за информационна дейност, брошури,
анкети, обучение, застъпнически
програми и др.
г) за поддръжка и подпомагане на
дейността на Национален клуб
„ДИАБЕТ“ и на структурите на
БАД в страната
9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
(АРДНЗ)
а) за допълнителна преподавателска
помощ, специални приспособления
и помощни средства за деца с нарушено зрение
б) за специализиран транспорт за
деца с нарушено зрение
в) за специална помощ за деца с нарушено зрение
г) за придружители на деца с нарушено зрение
д) за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на
деца с нарушено зрение
е) за закупуване на учебни пособия,
технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение
ж) за организиране на консултации и
обучение на родители на деца с нарушено зрение
з) за координация дейността на
АРДНЗ
10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

3
324 000

264 400
25 000
34 600
353 000

200 000
20 000

80 000

53 000
80 000

6 000
45 000
7 500
1 000
12 000

1 000
500
7 000
168 000

ВЕСТНИК
1
2
а) за подпомагане дейността на териториалните организации и за
социални услуги на членовете им,
за културни, спортни и творчески
мероприятия, за осъществяване на
социални контакти и комуникации,
за транспортни разходи на териториалните организации
б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари,
за транспортно обслужване и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи при осъществяване
дейността на асоциацията
в) за издаване на списание „Звук и
светлина“, информационен бюлетин и други специализирани издания
г) за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив
д) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност
и за членски внос в национални и
международни организации
е) за специални помощни средства и
специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и
облекчаване на комуникацията и
интеграцията на сляпо-глухите
11. Съюз на ветераните от войните в
България
а) за здравна и социална дейност – подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от войните
б) за родолюбива дейност и за паметници, за чествания на бележити
дати от българската история, издаване на книги и др.
в) за подпомагане на управленската
дейност
12. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
а) за социална и трудова рехабилитация
б) за повишаване капацитета на специализираните предприятия и кооперации
в) за информационно-консултански и
организационни услуги, за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри
13. Сдружение „Център за психологически изследвания“
а) за частично дофинансиране по реализиране на социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални
услуги и разкриване на иновативни
социални услуги; за провеждане на
антидискриминационни програми,
за социална помощ и/или събития,

БРОЙ 8
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5 000
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26 000
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110 000
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102 000
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в)
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14.
а)
б)
в)
г)
д)
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за достъпен и адаптиран транспорт
за хора с увреждания, за спортна,
художественотворческа и социална дейност, както и за дейности с
рехабилитационен ефект; частично финансиране на разкриване на
нови работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова
заетост на и за хора с увреждания,
за социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори,
вътрешни и външни експерти; за
допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти; за организационни
дейности, дейности в национални
и международни организации, за
международна дейност; за административна дейност, за контакти и
обменни инициативи в сферата на
хората с увреждания
за частично финансиране издръжката на дейността (включително
социални услуги и социални събития) на структурите на Центъра за
психологически изследвания – централно звено и регионални структури в страната; за издръжка и
поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, на Културния
център на хора с увреждания и Националния ресурсен център на хора
с увреждания; за реализиране на
международни обменни програми;
за поддържане на административен
капацитет на организацията
за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми), изработка на
медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания,
прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули
и обучения
за частично финансиране на издателска и информационна дейност,
за международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи, за
флайъри, промоционни печатни
материали, печатни материали,
подпомагащи дейността на организацията
Сдружение „Българска асоциация
за невро-мускулни заболявания“
за дневен център
за координиране и подпомагане на
дейността
за печатна дейност и преводи
за организиране и участие в семинари
за работа на групи по интереси

3

120 800

41 200

33 000

25 000
52 000
7 400
22 100
2 200
8 500
2 000

ВЕСТНИК
1
2
е) за социална интеграционна дейност
15. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
а) за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, на централния офис, мобилния
център и структурите в страната,
в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване на посещения и консултации на членовете в
страната, режийни за поддържане
на офиса, телефони, счетоводна и
юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения
във връзка с дейността, за вътрешни и външни експерти и др. дейности, свързани с изпълнение целите на организацията
б) за изпълнение на проекти и програми за социална интеграция на
малките хора и групи по интереси,
в т.ч. спортни, туристически, културни и други дейности, свързани
с включването на малките хора в
общността; за частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и за конференции в областта
на малките хора
в) за частично финансиране на издателска и информационна дейност,
флайъри, печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности
г) за социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за
транспорт, храни, лекарства, медицински и помощни средства
16. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ)
а) за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички
други дейности, свързани с включването на децата и младите хора с
епилепсия в обществото
б) за организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина; за изследователска дейност
в) за координиране и подпомагане
дейността на АРДЕ, на бюрата за
социални услуги и информиране,
на дневни центрове за деца и лица
с епилепсия и на структурите в
страната; за печатна дейност
г) за социална дейност – психологична, логопедична, терапевтична и
др.; за помощ за деца и лица с епилепсия и на техните семейства; за
оценка на потребностите и предоставяне на услуги; за супервизия; за
обучение на екипи; за разширяване
на мрежата от професионалисти в
страната и за обучението им за работа с фокус групата
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17. Сдружение „Национален център за
рехабилитация на слепи“
а) за организиране и провеждане на
дейностите по основна рехабилитация и професионално обучение
(обучение, управление и координиране, издръжка на курсистите от
интерната, консумативи); за допълване при реализацията на различни
проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите;
за развитие на социалния диалог с
общински и държавни структури и
всички заинтересовани институции
и организации
б) за обучителни семинари с дневните
центрове, регионалните структури
и доброволци; за подпомагане дейността на регионалните структури;
за участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с
увреждания, включително за такси
и членски внос
в) за подпомагане издаването на специална литература, учебници и
учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент за специализирани
издания
г) за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и
други средства за обучение на зрителнозатруднени лица
18. Сдружение „Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт“
(БАРИС)
а) за частично финансиране на организациите и провеждането на
мероприятия за интеграция и социално включване чрез спорт на
национално ниво в сътрудничество
със структурите по места в съответствие с международните ангажименти на БАРИС като член
на Международната асоциация за
рекреация и спорт
б) за частично финансиране на дейностите, включващи транспортни и
режийни разходи, както и средства
за наемане на външни експерти
по конкретни въпроси – за частично финансиране 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 Комитета на министрите на спорта на
страните в Съвета на Европа през
1986 г.

3
206 000

174 000

15 000

2 000

15 000
45 000

5 500

14 000

ВЕСТНИК
1
2
в) за участие в дейността на международната структура и взаимодействие със структурите по места; за
членски внос; за участие в спортни
мероприятия; за участие в мероприятия от задължителен характер
г) за създаване на предпоставки за
организация и провеждане на курсове за управление на моторни
превозни средства от хора с увреждания чрез осигуряване на подходяща материална база и логистична
подкрепа
19. Сдружение „Национален алианс за
социална отговорност“
а) за национално помощно бюро – национални методически, информационни и консултантски услуги; за
регионални и областни услуги за
помощ и координация на място; за
осигуряване и разпространяване на
информация и опит за формиране
на нагласи, политики и възможности на доставчици на услуги, на
общини, на хора с увреждания и
други социално ангажирани организации
б) за национален обучителен център – национални обучителни дейности; за национални, регионални,
тематични и други форуми и събития за популяризиране на иновативен опит, практики и обучения; за
участие в европейски професионални събития и прояви за придобиване на знание, опит и възможности
на доставчици на услуги за хора с
увреждания
20. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в
България“
а) за трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд
б) за организиране на курсове за обучение съобразно нуждите както на
член-кооператорите, така и на ръководния и изпълнителния апарат
в) за административноправно обслужване; за международна и организационна дейност; за подпомагане
на структурните звена, както и за
консумативи за тях
г) за оказване на материална и техническа помощ на интегрирани
ученици – член-кооператори, и на
младежите, които продължават
обучението си след средно образование; за информационни услуги, както и за консумативи за тази
дейност
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Приложение № 3
към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 49 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2014 г. за юридическите лица с нестопанска цел

(лева)
№

Показатели

Сума

1
2
3
1. Български червен кръст – за повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна
готовност за работа при ситуации
на бедствия, аварии и кризи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане
на населението при бедствия, аварии и кризи; за предотвратяване и
оказване на помощ при нещастни
случаи в планините и водните площи, за обучение на спасителите в
умения за оказване на долекарска
помощ, за осигуряване на надеждна работна екипировка, материали
и резервни части; за провеждане
на социалнопомощна дейност сред
възрастни, младежи и деца, за набиране и разпределение на хуманитарни помощи, за повишаване
здравната култура на населението,
за ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, за обучение на населението
за оказване на първа помощ, за
подпомагане и утвърждаване на
безвъзмездното кръводаряване, за
превенция на пътнотранспортния
травматизъм; за подпомагане на
чужденците, потърсили и получили закрила в Република България;
пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстско движение и на Българския червен кръст, за съдействие
за изучаването, разпространението
и спазването на нормите на международното хуманитарно право; за
издирване членове на семейства,
разделени вследствие на войни,
въоръжени конфликти и природни
бедствия
3 100 000
2. Съюз на народните читалища – за
подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието
на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи,
за честване на първите читалища
и читалищното 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 дейността
на музея, за текущо поддържане и
извършване на разходи с инвестиционно предназначение
597 000

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 7 9
2

3

4. Български институт за стандартизация (БИС) – за дейности по административното и техническото
обслужване на техническите комитети за стандартизация по прилагане на процедурата по обявяване на
стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и
стандартизационни документи, по
създаване и поддържане на фонд от
национални, международни, европейски и чуждестранни национални
стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на
стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието
с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския
внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в
които БИС представлява Република
България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС,
свързани със задълженията му на
пълноправен член в европейските
(CEN и CENELEC) и в международните (ISO и IEC) организации
по стандартизация
1 280 000
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 изпълнение волята на дарителите; за
издателска дейност; за провеждане
на сесии в подкрепа на проекти; за
провеждане на кръгли маси; за създаване на мултимедийни продукти;
за семинари и изложби, свързани
с дейността на фонда в областта
на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването
на исторически и културни паметници, и други социални дейности;
за съфинансиране на проекти, за
ремонти на имоти на фонда; за
подпомагане подготовката на национална програма за съхранение
и развитие на българския език
226 000
6. Регионален център за опазване на
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – за
дейности по координиране на съвместна изследователска работа по
проекти, свързани с нематериалното културно наследство, на архивирането на нематериалното културно
наследство в региона, на процеса
на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението
и популяризирането в страните от
Югоизточна Европа на Конвенцията за опазване на нематериалното
културно наследство, съставена в
Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от
2006 г.) (ДВ, бр. 61 от 2006 г.)
412 000
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Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1
Разпределение на субсидиите за нефинансови
предприятия от централния бюджет за 2014 г.
№
1.

Наименоание

Сума
(в лв.)
8 500 000

Столична община – градски
транспорт
Вътрешноградски и междуселищ- 14 500 000
ни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични
райони
Национална компания „Железо- 135 000 000
пътна инфраструктура“
Централен кооперативен съюз
510 000

2.

3.
4.

Приложение № 5
към чл. 5
Разходи за персонал (заплати, възнаграждения
и задължителни осигурителни вноски на лицата
по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г.
№
1

Първостепенни разпоредители
с бюджет
2

1. Сметна палата

Сума
(в лв.)
3
12 770 000

2. Администрация на Президента

3 431 000

3. Министерски съвет

47 142 300

4. Конституционен съд

1 588 000

5. Омбудсман

1 273 500

6. Министерство на финансите

233 999 000

7. Министерство на външните
работи
8. Министерство на отбраната

22 789 600

9. Министерство на вътрешните
работи
10. Министерство на правосъдието
11. Министерство на
алната политика
12. Министерство на
ването
13. Министерство на
то и науката
14. Министерство на

труда и социздравеопаз-

770 000 000
902 580 000
119 659 000
83 948 500
169 316 400

образование-

27 554 000

културата

11 307 700

15. Министерство на околната
среда и водите
16. Министерство на икономиката
и енергетиката
17. Министерство на регионалното
развитие
18. Министерство на земеделието
и храните
19. Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
20. Министерство на младежта и
спорта
21. Министерство на инвестиционното проектиране

27 242 100
34 077 400
29 348 700
114 500 000
30 369 200
3 660 000
14 344 400

ВЕСТНИК
1
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22. Държавна агенция „Национална сигурност“
23. Комисия за разкриване на
документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
24. Комисия за защита от дискриминация
25. Комисия за защита на личните
данни
26. Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
27. Национална служба за охрана

103 233 500

28. Национален статистически
институт
29. Комисия за защита на конкуренцията
30. Комисия за регулиране на съобщенията
31. Съвет за електронни медии

12 008 300

32. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
33. Агенция за ядрено регулиране

3 355 000

34. Държавна комисия по сигурността на информацията
35. Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“
36. Авиоотряд 28

2 172 000

37. Комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси
38. Комисия за финансов надзор
39. Комисия за публичен надзор
над регистрираните одитори
40. Централна избирателна комисия
41. Държавна агенция „Технически
операции“
42. Национално бюро за контрол
на специалните разузнавателни
средства
43. Държавен фонд „Земеделие“

2 157 000

1 500 000
1 454 000
4 351 000
29 500 000

3 317 600
5 149 400
1 005 700

2 469 600

6 381 200
2 600 000
832 000
7 747 900
864 000
1 011 000
37 648 000
850 000
33 500 500

Забележки:
1. В разходите за персонал са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с нормативен акт.
2. В разходите за персонал по поредни № 13,
14, 18 и 20 не са включени държавните училища и
обслужващи звена, финансирани по единни разходни
стандарти.
3. В разходите за персонал по пореден № 14 не
са включени разходите за заплати, възнаграждения
и задължителни осигурителни вноски на държавните културни институти, осъществяващи дейност в
областта на сценичните изкуства, финансирани по
единни разходни стандарти в системата на Министерството на културата.
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Приложение № 6
към чл. 9

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Българската академия на науките за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ

72 496 800

Предоставени субсидии от
държавния бюджет за БАН

72 496 800

– получени от БАН субсидии от
ДБ,

72 496 800

в т.ч. за издръжка на обучението на
1 600 000
докторанти
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

43 335 000

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

32 621 855

1. Средноприравнен брой учащи

22 733

I.

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

1 435

904 352

8 976 091
6 100 091
2 876 000

IV. Субсидия за капиталови разходи
832 702
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

18 932 000

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

15 917 502

1. Средноприравнен брой учащи

14 657

I.

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 086

ВЕСТНИК
П О К А З АТ Е Л И
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СУМА
(в лв.)

СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО440 968
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
2 363 397
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
2 216 397
Субсидия за студентски столове
2.
147 000
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
210 133
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
5 591 800
4 567 104
3 524

2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 296
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО126 610
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
794 189
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
435 289
Субсидия за студентски столове
2.
358 900
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
103 897
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“ (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование) за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
(в лв.)
10 583 100
8 627 280
8 376
1 030
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П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО239 168
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
1 630 535
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
1 630 535
Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
86 117
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Югозападния университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
15 625 800
12 403 836
10 852

2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 143
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО343 862
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
2 675 664
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
1 957 812
Субсидия за студентски столове
2.
717 852
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
202 438
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование) за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
(в лв.)
8 457 600
6 793 083

ВЕСТНИК
П О К А З АТ Е Л И
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СУМА
(в лв.)

СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО188 320
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
1 385 429
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
1 323 999
Субсидия за студентски столове
2.
61 430
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
90 768
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Русенския университет „А. Кънчев“ (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование)
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

СУМА
(в лв.)
13 650 500
11 938 225
8 425
1 417

330 955

1 207 973

1. Субсидия за стипендии
1 198 473
Субсидия за студентски столове
2.
9 500
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
173 347
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет – София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 841

1. Средноприравнен брой учащи

1 163

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
(в лв.)
28 789 700
21 266 168
12 008
1 771
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СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
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

СУМА
(в лв.)

589 546

4 525 216
2 362 716
2 162 500
456 520
1 952 250
1 649 694
998
1 653
302 556
228

Единен стандарт за ученик в
1 327
2.
общежитие (лв.)
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет – Варна (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
10 674 500
9 135 360

1. Средноприравнен брой учащи

5 490

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 664

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

253 253

1 180 715
829 215
351 500
105 172

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет – Габрово (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
5 696 500
4 775 512
3 218

2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 484
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО132 388
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
697 791
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
545 087
Субсидия за студентски столове
2.
152 704
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
90 809
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по архитектура, строителство и
геодезия – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
10 817 300
8 424 044
4 556
1 849

233 534

2 037 706
958 986
1 078 720
122 016

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

4 645 000

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 695 328

1. Средноприравнен брой учащи

2 184

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 692

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

102 443

I.

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

778 096
331 096
447 000

IV. Субсидия за капиталови разходи
69 133
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Лесотехническия университет – София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
7 098 600
6 091 872

1. Средноприравнен брой учащи

2 759

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

2 208

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

168 880

779 292

1. Субсидия за стипендии

427 492

Субсидия за студентски столове
2.
и общежития

351 800

IV. Субсидия за капиталови разходи

58 556

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Химико-технологичен и металургичен университет – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
7 042 300
5 431 140
3 165
1 716

150 563

1 078 881
768 881
310 000
114 210

V. ДРУГИ СУБСИДИИ
267 506
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по хранителни технологии – Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
6 065 900
4 836 864
3 216
1 504

134 047

1 020 285
634 785
385 500
74 704

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Аграрния университет – Пловдив (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
2.

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

30 866 800

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

27 613 318

2 882

1. Средноприравнен брой учащи

4 717

2 687

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

5 854

213 150

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

763 651

8 473 400
7 743 934

441 613
441 613

I.

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

IV. Субсидия за капиталови разходи
74 703
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Тракийския университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.

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

С Т Р. 8 5

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет – София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

Субсидия за студентски столове
и общежития

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

2 323 768
1 493 658
830 110

IV. Субсидия за капиталови разходи
166 063
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет – Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

15 812 800

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

14 086 016

4 660

1. Средноприравнен брой учащи

2 528

2 870

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

5 572

370 763

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

390 496

14 796 900
13 374 200

818 070
739 150
78 920
233 867

I.

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

1 242 651
550 151
692 500
93 637

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

11 720 800

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

10 571 484

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 332 396

2 019

1. Средноприравнен брой учащи

15 244

5 236

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

809

293 065

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

341 882

794 082

407 500

2.

1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)

2.

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

Субсидия за студентски столове
и общежития

3 572 890
2 028 890
1 544 000

IV. Субсидия за капиталови разходи
297 832
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Икономическия университет – Варна (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

5 821 400

1. Субсидия за стипендии

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

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

I.

386 582

6 414 100

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

СУМА
(в лв.)
16 545 000

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

П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

IV. Субсидия за капиталови разходи
62 169
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет – Плевен (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

БРОЙ 8

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието и науката
за Университета за национално и световно стопанство – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

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

ВЕСТНИК

П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
(в лв.)
10 248 000

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 395 500

1 300

1. Средноприравнен брой учащи

11 194

4 478

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

750

161 382

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

232 742

373 612

I.

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

217 992

1. Субсидия за стипендии

155 620

2.

57 706

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

1 445 307
1 110 307
335 000
174 451

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

6 191 800

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 275 148

1. Средноприравнен брой учащи

5 996

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

713

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

118 517

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

1 643 627
843 177
800 450

IV. Субсидия за капиталови разходи
154 508
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

4 008 100

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 473 276

1. Средноприравнен брой учащи

874

I.

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

3 974

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

96 287

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

386 866

1. Субсидия за стипендии

242 586

Субсидия за студентски столове
2.
и общежития

144 280

IV. Субсидия за капиталови разходи

51 671

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална академия за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
3 172 800
2 624 407
653

2. Среднопретеглен норматив (лв.)
4 019
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНО72 755
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
417 705
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
178 705
Субсидия за студентски столове
2.
239 000
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
57 933
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Националната художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
I.
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1. Средноприравнен брой учащи
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
СУБСИДИЯ ЗА
ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
II. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ
III.
НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1. Субсидия за стипендии
Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
4 413 600
3 834 462
997
3 846

106 300

433 295
368 295
65 000
39 543

С Т Р.
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

I.

2 815 200

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 544 960

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

880

I.

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1 545 900

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 192 312

1. Средноприравнен брой учащи

748

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 594

70 552

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

33 054

175 164
175 164

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

IV. Субсидия за капиталови разходи
24 524
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална спортна академия „Васил Левски“ –
София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2014 г.

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

П О К А З АТ Е Л И

2 892

Субсидия за студентски столове
и общежития

П О К А З АТ Е Л И

БРОЙ 8

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Висше строително училище „Любен Каравелов“ –
София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1. Средноприравнен брой учащи

ВЕСТНИК

Субсидия за студентски столове
и общежития

294 994
91 994
203 000

IV. Субсидия за капиталови разходи
25 540
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2014 г.

СУМА
(в лв.)

П О К А З АТ Е Л И

10 604 500

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 409 300

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 758 528

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

9 087 804

1. Средноприравнен брой учащи

2 598

1. Средноприравнен брой учащи

1 874

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

3 498

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 472

251 935

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

76 473

I.

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

1 129 280

I.

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

524 774

458 780

1. Субсидия за стипендии

328 824

Субсидия за студентски столове
2.
и общежития

670 500

Субсидия за студентски столове
2.
и общежития

195 950

IV. Субсидия за капиталови разходи

135 481

IV. Субсидия за капиталови разходи

49 525

БРОЙ 8
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по библиотекознание и информационни технологии – София (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

2 804 300

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 438 163

1. Средноприравнен брой учащи

1 603

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 521

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

67 591

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУIII.
ДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

272 116

I.

1. Субсидия за стипендии

272 116

Субсидия за студентски столове
2.
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи
26 430
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Колежа по телекомуникации и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

861 600

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

699 128

1. Средноприравнен брой учащи

562

I.

2. Среднопретеглен норматив (лв.)

1 244

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

19 381

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

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

120 796
40 796
80 000
22 295

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Приложение № 7
към чл. 10

Показатели
по смисъла на Закона за публичните финанси
Показатели

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+)
Разпределени към администратори от чужбина
средства по международни програми и договори (-)
II. РАЗХОДИ
Текущи разходи
Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Платени данъци, такси и административни
санкции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата
Субсидии за нефинансови предприятия
Субсидии за юридически лица с нестопанска
цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (+/-)
А) ТРАНСФЕРИ
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет
за БАН и държавните висши училища (нето)
– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)
– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)

С Т Р.
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Трансфери от/за държавни предприятия и други
лица, включени в консолидираната фискална програма (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)
Заеми от чужбина – нето (+/-)
Получени заеми (+)
Погашения по заеми (-)
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)
Друго финансиране – нето (+/-)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Предоставени кредити (нето)
Предоставена временна финансова помощ (нето)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти
по държавни инвестиционни заеми (нето)
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)
Възстановени суми по предоставени заеми на
крайни бенефиценти (+)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА
БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 21 ЯНУАРИ 2014 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на отбраната.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на отбраната, приет с Пос
тановление № 135 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 22, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната
и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104
от 2011 г. и бр. 50 и 92 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2:

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

а) в основния текст думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
б) точка 4 се отменя.
2. Член 4 се отменя.
3. В чл. 5:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
бб) създават се т. 17 и 18:
„17. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната
и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;
18. изпълнение на дейностите по чл. 24,
ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията
на полезните модели.“;
б) в ал. 3 думите „под методическото ръководство“ се заменят със „с методическата
помощ“;
в) навсякъде след думите „Института по
отбрана“ се добавят думите „Професор Цветан
Лазаров“ и се ограждат в кавички.
4. Член 5а се отменя.
5. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. (1) Създава се Информационен център на Министерството на отбраната, наричан
по-нататък „Центъра“, като юридическо лице
по чл. 60 от Закона за администрацията към
министъра на отбраната със седалище София
1080, ул. Г. С. Раковски 106.
(2) Центърът е второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на отбраната за:
1. осъществяване на информационната
политика на Министерството на отбраната
чрез използване възможностите на военните
печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация;
2. изработване на информационни продукти
в изпълнение на комуникационните кампании
на Министерството на отбраната;
3. осигуряване дейността на Военния телевизионен канал за информация на личния
състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, членовете на
техните семейства, военнослужещите, които
участват в международни операции и мисии
извън територията на страната, военнослужещите от резерва и кандидатите за служба
във въоръжените сили;
4. съхраняване и архивиране на произведените информационни продукти, както и
дигитализиране на филмовия фонд на Министерството на отбраната;
5. производство и разпространение на телевизионна и друга аудио-визуална продукция, в
т.ч. на документални и военноучебни филми
за нуждите на Министерството на отбраната,
въоръжените сили и обществеността;
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6. осъществяване на ежедневен мониторинг
на националните и регионалните електронни
и печатни медии;
7. подготвяне на ежедневен информационен
бюлетин (преглед на печата) за нуждите на
министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната;
8. ежедневно следене на електронните медии
и своевременно информиране на дирекция
„Връзки с обществеността“ на Министерството на отбраната за настъпили значими
медийни събития;
9. създаване и под държане на информационен архив въз основа на ежедневно
извършвания мониторинг на електронните
медии и подготвяния информационен бюлетин
(прегледа на печата);
10. водене на статистика на публикациите
в печатните и електронните медии на военна
тематика;
11. подготвяне и организиране издаването
на в. „Българска армия“ и други печатни
издания;
12. подготвяне и водене на сайт с новини
и други публикации.
(3) Министърът на отбраната издава Правилник за устройството и дейността на Центъра
и назначава неговия директор.
(4) Предоставя на Центъра движимото
имущество, ползвано от реорганизираните
административни структури на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“, което е необходимо за изпълнение на
функциите му.
(5) Дейността, архивът, както и правата
и задълженията по договорите, сключени
във връзка с изпълнението на дейностите по
ал. 2, преминават от реорганизираните административни структури на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“ към Центъра.“
6. В чл. 6 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
7. В чл. 7:
а) в т. 3 след думите „Института по отбрана“ се добавят думите „Професор Цветан
Лазаров“ и се ограждат в кавички;
б) създава се т. 6:
„6. на Информационния център на Министерството на отбраната за изпълнение
на функциите му държавен имот, посочен в
приложение № 5а.“
8. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. Част от сграда № 6 (хотел) в Спортен
комплекс „Червено знаме“, представляваща
ниско тяло със застроена площ 266 кв. м, и
съответните идеални части от общите части
на сградата.“;
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б) точка 10 се отменя;
в) точка 11 се отменя;
г) точка 25 се изменя така:
„25. Сгради № 1, 2, 3, 13 и 18 и терен със
специално предназначение с площ 34 750 кв.
м, намиращи се в София, бул. Проф. Цветан
Лазаров 2, местността Къро.“;
д) точка 26 се отменя;
е) точка 27 се отменя;
ж) точка 29 се отменя;
з) точка 32 се изменя така:
„32. Позем лен и мо т с и ден т ифи кат ор
56722.652.442 – Плевен, бул. Георги Кочев 4.“;
и) точка 33 се отменя;
к) точка 37 се отменя;
л) създават се т. 44 – 48:
„44. Позем лен и мо т с и ден т ифи кат ор
07079.501.361, с административен адрес – Бургас, ул. Стефан Стамболов 79.
45. Общежитие „Младост“ – София, ж.к.
Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов 2.
46. Общежитие „Банишора“ – София, ул.
Генерал Столетов 23.
47. Общежитие „Казанлък“ – Казанлък,
ул. Инженер Феликс Вожели 1.
48. Общежитие „Стара Загора“ – Стара
Загора, ул. Одринска епопея 3.“
9. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2:
а) точка 25 се отменя;
б) точка 61 се отменя;
в) точка 74 се отменя;
г) създават се т. 82 – 84:
„82. Гарнизонен военен клуб – Крумовград,
ул. Димитър Благоев.
83. За к ри т и т ен искор т ове и хо т елск и
комплекс (в строеж) с административен адрес – Варна, местността Салтаната (Горчивата
чешма).
8 4. Гарн и з онен во енен к л у б – Б о т ев 
град, бул. Трети март, ПИ с идентификатор
05815.301.293.“
10. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3 след
думите „Института по отбрана“ се добавя
„Професор Цветан Лазаров“ и се огражда в
кавички.
11. В приложение № 4 към чл. 7, т. 4 се
създава т. 6:
„6. Поземлен имот – публична държавна
собственост, намиращ се в София, район
„Сердика“ – СО, ул. Каменоделска 11, Военен
мемориал.“
12. В приложение № 5 към чл. 7, т. 5:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2 . По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
56722.652.439, с административен адрес – Плевен, бул. Георги Кочев 4.“
в) създават се т. 4 и 5:
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„4. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
56784.524.201, с административен адрес – Пловдив, ул. Менделеев 33.
5. Имот с идентификатор 07079.610.320, с
административен адрес – Бургас, ул. Константин Фотинов 1.“
13. Създава се приложение № 5а към чл. 7,
т. 6:
„Приложение № 5а
към чл. 7, т. 6
Държавни имоти, предоставени на Информационния център на Министерството
на отбраната:
1. Имот в София, ул. Г. С. Раковски 106.
2. Част о т сг ра да с и ден т ификат ор
38134.512.624.1, с административен адрес – София, бул. Ген. Столетов 23, кв. 50 в парцел 9.“
14. В приложение № 6 към чл. 8:
а) в т. 4 числото „508“ се заменя с „447“;
б) в т. 5 числото „168“ се заменя със „142“;
в) в т. 9 числото „305“ се заменя с „332“;
г) в т. 14 числото „622“ се заменя с „552“;
д) точка 16 се отменя;
е) създава се т. 17:
„17. Информационен център на Министерството на отбраната – 61 щатни бройки.“
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, приет с Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думите „свободното им
време“ се поставя точка и текстът до края
се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейностите и услугите, свързани с управлението и дейността на военните клубове
и военно-почивното дело, са:
1. осъществяване на военно-патриотично
възпитание, социа лна, информационна и
културно-художествена дейност във военните
клубове в страната;
2. осигуряване на отдиха и възстановяването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и
изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите,
управлявани от агенцията; организиране и
изпълнение на обмена на почиващи по линия
на международното сътрудничество в рамките
на „CLIMS“ или въз основа на международен
договор за безвалутен обмен;
3. осъществяване на туристическа и тур
операторска дейност;
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4. управление на военно-почивните домове,
хотелите, военните клубове и други имоти,
предоставени на агенцията за изпълнение на
функциите є.“
2. В чл. 4 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) В дейността си изпълнителният
директор се подпомага от двама заместник
изпълнителни директори.
(2) Трудовите договори със заместник изпълнителните директори се сключват, изменят
и прекратяват от изпълнителния директор
съгласувано с министъра на отбраната.
(3) Със заповед изпълнителният директор
може да определя функции и да делегира
правомощия на заместник изпълнителните
директори.
(4) При отсъствие на изпълнителния директор поради командировка извън страната
или ползване на законоустановен отпуск
функциите му се изпълняват от определен от
него с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник изпълнителен директор.“
4. В чл. 11:
а) в ал. 2 числото „511“ се заменя с „447“;
б) в ал. 3 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 1“.
5. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в три дирекции:
1. дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и човешки ресурси“;
2. дирекция „Финанси“;
3. дирекция „Управление на собствеността“.“
6. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“:
1. изготвя становища за законосъобразност
на проектите на актове на изпълнителния
директор и на главния секретар;
2. изготвя становища по правни въпроси във
връзка с дейността и функциите на агенцията;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
4. дава становища по проекти на нормативни актове;
5. подготвя и съгласува проекти на административни актове;
6. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени по реда на
Закона за обществените поръчки, Закона за
държавната собственост и др.;
7. изготвя длъжностното и поименното
разписание на служителите в агенцията;
8. подготвя заповедите за назначаване
на държавните служители и трудовите договори с работещите в агенцията; оформя
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
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9. образува, води и съхранява досиетата на
служителите в агенцията;
10. разработва стратегията на агенцията
за обу чение на сл у ж ителите, организира
провеждането на квалификационни курсове
и следи за тяхната ефикасност;
11. организира и координира дейностите
по управление на човешките ресурси;
12. организира и осъществява дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
13. организира и осъществява деловодната
дейност, осигурява опазването и съхраняването
на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата
и изходящата кореспонденция;
14. участва в разработването на годишните,
както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията.“
7. В чл. 21:
а) в т. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“, а думите „Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят
със „Закона за публичните финанси“;
б) в т. 8 думата „осъществява“ се заменя
с „осигурява“, а думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
8. Създава се чл. 21a:
„Чл. 21а. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. осигурява дейността по възлагане на
обществени поръчки; планира, организира
и координира всички дейности във връзка с
подготовката и провеждането на процедури
по възлагане на обществени поръчки;
2. осигурява изпращането в нормативноустановените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, до Агенцията
по обществени поръчки;
3. поддържа регистър на сключените договори за обществени поръчки в агенцията;
4. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени по реда на
Закона за обществените поръчки, Закона за
държавната собственост и др.;
5. осъществява контрол по изпълнение на
договорите, сключени по реда на Закона за
обществените поръчки;
6. изготвя технически задания и количествени сметки;
7. образува, води и съхранява административни, технически и наемни досиета за всеки
от имотите, предоставени за управление от
агенцията;
8. осигурява дейността по провеждане на
търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от агенцията; планира, организира
и координира всички дейности във връзка с
подготовката и провеждането на процедури
за отдаване под наем;
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9. организира и осъществява програмна
и техническа поддръжка на компютърната
техника, АИС – документооборота и локалната мрежа, и осигурява интегрирането на
информационната система на агенцията с
информационните системи на другите звена
на държавната администрация;
10. отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на агенцията;
11. разработва и поддържа страницата на
агенцията в интернет и актуализира информацията в нея;
12. организира транспортното обслужване и
поддръжката на моторните превозни средства
на агенцията;
13. участва в разработването на годишните,
както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията.“
9. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в две дирекции:
1. дирекция „Военни клубове и военнопатриотично възпитание“;
2. Главна дирекция „Управление на военнопочивното дело“ с териториални звена – отделите „Военно-почивно дело“.“
10. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Военни клубове и военно-патриотично възпитание“:
1. планира, организира, координира и
контролира дейностите, осъществявани във
военните клубове в страната, в съответствие
с методическите указания на дирекция „Социална политика“ на Министерството на
отбраната;
2. разработва, организира, координира и
контролира дейностите в агенцията по националните програми на Министерството на
отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност;
3. работи за разширяване на партньорството
с гражданските организации на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от
войните и други военно-патриотични съюзи;
4. осигурява дейността на Централния
военен клуб, Централната армейска библиотека и Централната армейска музикална
школа в интерес на военно-патриотичните,
културно-художествените, образователните
и информационните програми, провеждани
от агенцията;
5. осиг у рява дейност та на резиденци я
„Лозенец“;
6. организира, координира и контролира
функционирането на социалните кухни по
проект „Признателност“;
7. организира, методически подпомага и
контролира дейността на детските градини
към Министерството на отбраната;
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8. осигурява дейността на домове за ветерани и военноинвалиди и домове за пенсионирани военнослужещи;
9. участва в разработването на годишните,
както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията.“
11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Главна дирекция „Управление
на военно-почивното дело“:
1. планира, организира, координира и контролира експлоатацията на военно-почивните
домове, хотелите и другите имоти, предоставени за управление на агенцията и използвани
за предоставяне на основни и допълнителни
туристически услуги, в съответствие с методическите указания на дирекция „Управление
на човешките ресурси“ на Министерството
на отбраната;
2. осигурява дейността по категоризиране
на туристическите обекти;
3. планира и организира туристическата
и туроператорската дейност, осъществявана
от агенцията;
4. осъществява организацията на хотелиерската и ресторантьорската дейност на
агенцията в съответствие с изискванията на
нормативните актове;
5. организира отдиха и възстановяването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, както и на
лицата, които по силата на нормативен акт
или международен договор имат право да
ползват почивната база на Министерството
на отбраната;
6. организира ползването на военно-почивните домове и хотелите за провеждане на
мероприятия по линия на международното
сътрудничество от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
7. осигурява чрез реализация на карти
ползването на почивки за летен и зимен отдих
във военно-почивните домове и хотелите на
агенцията; безвалутен обмен на почиващи;
групови и индивидуални почивки в страната
и в чужбина, в т.ч. по програма „CLIMS“; мероприятия, организирани от Министерството
на отбраната, както и безплатни почивки за
военнослужещите, участвали в международни операции и мисии извън територията на
страната, и за членовете на техните семейства;
8. изгражда и поддържа единна резервационна система от база данни за всички военно-почивни домове и хотели, управлявани
от агенцията;
9. планира и организира развитието на
социалния туризъм, като предлага на изпълнителния директор решения за ефективното
използване на военно-почивните домове и
хотелите;
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10. участва в разработването на годишните,
както и на месечните планове и отчети за
основните задачи и мероприятия на агенцията.
(2) Седалищата и териториалният обхват
на териториалните звена на главната дирекция – отделите „Военно-почивно дело“, са
посочени в приложение № 2.“
12. Приложението към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 3
Обща численост на персонала в организационните структури и административните
звена в агенцията – 447 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
2
Главен секретар
1
Звено по сигурността на информацията
2
Финансов контрольор
1
Звено за вътрешен одит
2
Обща администрация
87
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об27
служване и човешки ресурси“
дирекция „Финанси“
36
дирекция „Управление на собствеността“
24
Специализирана администрация
351
в т.ч.:
дирекция „Военни клубове и военно-па29
триотично възпитание“
Главна дирекция „Управление на военно- 322“
почивното дело“ с 4 териториални отдела
„Военно-почивно дело“

13. Създава се приложение № 2 към чл. 24,
ал. 2:
„Приложение № 2
към чл. 24, ал. 2
Седалище и териториален обхват на отделите „Военно-почивно дело“:
1. Отдел „Военно-почивно дело“ със седалище София и с териториален обхват областите
Благоевград, Кюстендил, Перник, София,
Софийска област, Враца, Монтана, Видин,
Ловеч и Плевен.
2. Отдел „Военно-почивно дело“ със седалище Пловдив и с териториален обхват
областите Пазард ж ик, Пловдив, Смол ян,
Кърджали и Стара Загора.
3. Отдел „Военно-почивно дело“ със седалище Варна и с териториален обхват областите
Велико Търново, Русе, Силистра, Разград,
Търговище, Шумен, Добрич, Габрово и Варна.
4. Отдел „Военно-почивно дело“ със седалище Бургас и с териториален обхват областите
Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас.“
§ 4. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първо
степенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в Министерството на
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отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2011 г. и бр. 92 от 2012 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието и навсякъде в постановлението думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В член единствен, ал. 2:
а) в т. 15 след думите „Института по отбрана“ се добавя „Професор Цветан Лазаров“
и се огражда в кавички;
б) точка 20 се отменя;
в) създават се т. 21 и 22:
„21. директорът на Информационния център
на Министерството на отбраната;
22. началникът на Комендантство – МО.“
§ 5. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.
и бр. 24 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1:
а) в раздел II „Структура на въоръжените
сили“:
аа) в т. 2.2 „Сухопътни войски“:
ааа) ред „полк „Специални операции“ се
заменя с „бригада „Специални сили“;
ббб) ред „отделен механизиран батальон“
се заменя с „два отделни механизирани батальона“;
бб) в т. 2.3 „Военновъздушни сили“, след
ред „База за предно разполагане“ се създава
ред „Авиационен полигон на Военновъздушните сили“;
вв) в т. 2.4 „Военноморски сили“, след ред
„база за съхранение на технически имущества“ се създава ред „база за съхранение на
въоръжение и бойни припаси“;
гг) в т. 2.6 „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – военни
формирования, които не са самостоятелни
юридически лица“:
ааа) в абзац „Централно военно окръжие“
думите „административното обслужване на
управлението и охраната на имотите на Министерството на отбраната, експлоатацията на
жилищния фонд, провеждането на геодезичес
ките измервания и заснемания, създаването
и поддържането на специализирани карти“
се заличават;
ббб) създава се абзац:
„Комендантство – МО
Комендантство – МО, е военно формирование от въоръжените сили, структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
което организира дейностите по планиране на
потребностите от движими вещи и осъществява материално-техническото осигуряване на
административната дейност в Министерството
на отбраната; планира и осъществява транспортното осигуряване, организира храненето,
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библиотечното обслужване и размножаването
на документи за нуждите на служителите от
Министерството на отбраната и Комендантство – МО; извършва комунално-битовите и
санитарно-хигиенните дейности, осигурява
пожарната безопасност и заявява текущите
строително-ремонтни работи в сградите на
Министерството на отбраната на ул. Дякон
Игнатий 3 и на ул. Иван Вазов 12.“;
б) в раздел IV „Численост на въоръжените
сили и разпределение на личния състав по
структури на силите“ накрая се създава нов
абзац:
„В съотношенията по категории военнослужещи и на офицерите по звания не се
включват военнослужещите от служба „Военна
информация“ и служба „Военна полиция“.“;
в) в раздел V „Комплектуване с основно
въоръжение и бойна техника“, в таблицата
на ред „бойни самолети“ числото „16“ се
заменя с „35“;
г) в раздел VI „Логистично осигуряване“,
на ред „на Командването на Военноморските
сили“ накрая се добавя „и база за съхранение
на въоръжение и бойни припаси“;
д) в раздел XI „Дислокация и инфраструктура“:
аа) в абзац трети:
аaa) в изречение първо думите „30 войскови
района“ се заменят със „79 войскови района
и части от тях“;
ббб) изречение второ се изменя така:
„Към края на 2014 г. войсковите райони
ще бъдат намалени на 76.“;
ввв) изречение трето се заличава;
бб) в абзац четвърти, изречение първо
числото „67“ се заменя с „62“;
вв) в абзац шести, изречение второ думите
„134 войскови района“ се заменят с „53 войскови района и части от тях“;
гг) в абзац осми:
аaa) в изречение първо числото „276 745“
се заменя с „238 595“;
ббб) в изречение четвърто думите „21,3 на
сто“, „39,4 на сто“ и „19,6 на сто“ се заменят
съответно с „24,7 на сто“, „45,7 на сто“ и „15
на сто“;
е) в раздел XIII „Етапи за реорганизиране
на Въоръжените сили на Република България
до 2014 г.“:
аа) думите „През първото полугодие на
2013 г. основно ще се преструктурира бригада „Логистика“, като складовете и базите за
съхранение на въоръжение, техника и материални средства се консолидират в единна
структура“ се заличават;
бб) думите „За първото полугодие на 2014 г.
е предвидено разформиране на складове и
бази за съхранение на въоръжение, техника и
материални средства, като част от тях се разформират след освобождаването (реализиране
или утилизация) на материалните средства“ се
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заменят със „За второто полугодие на 2014 г.
основно ще се преструктурира бригада „Логистика“, като складовете и базите за съхранение на въоръжение, техника и материални
средства се консолидират в единна структура.
Складовете и базите, съхраняващи излишни
за Въоръжените сили въоръжение, техника
и бойни припаси, се разформират след освобождаването (реализиране или утилизация)
им от материалните средства“.
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съг
ласно приложението (поверително).
§ 6. В К ласификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36
и 99 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел І „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“:
аа) на ред 20, колона 3 кодът „1151 7020“
се заменя с „1152 7020“;
бб) създават се редове 44 – 46:
44.

Главен инспектор на
1151 7044
МО

45.

Главен инспектор на
1151 7045 к2, к3, к4
МО

46.

Заместник главен ин1152 7046 к2, к3, к4
спектор на МО

к1

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (К АПИТАН IІІ
РАНГ)“ се създава ред 8:
„
8.

Старши инспектор

1131 5008

к5

“
в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „К АПИТАН (К АПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“ се създават редове 3 и 4:
„
3. Инспектор

1121 5003

Началник на регистратура за
съхранение и разпределение на
4.
1121 4004
криптографски материали на
НАТО за Република България

“
2. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“:
аа) редове 26, 37, 38 и 39 се отменят;
бб) създават се редове 40 – 43:
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„
40.

Началник на Комен2151 7040
дантство – МО

41.

Началник на Комен2151 7041 к2, к3, к4
дантство – МО

З а м е с т н и к- н ач а л 42. ник на Комендант- 2152 7042
ство – МО

к1

к1

З а м е с т н и к- н ач а л 43. ник на Комендант- 2152 7043 к2, к3, к4
ство – МО

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ редове 9, 26 и 27 се отменят;
в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (К АПИТАН IІІ
РАНГ)“ редове 5 и 14 се отменят.
3. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А2“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“:
аа) на ред 4, колона 3 кодът „3153 8004“ се
заменя с „3152 8004“;
бб) на ред 5, колона 3 кодът „3154 8005“ се
заменя с „3153 8005“;
вв) създава се ред 39:
„
39.

Директор на цен3153 7039 к1, к2, к3, к4
тър във ВА

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ на ред 23, колона 2 думите
„Началник на отделение по сигурността на
информацията“ се заменят със „Служител по
сигурността на информацията, той и началник на сектор/отделение по сигурността на
информацията“.
§ 7. В Наредбата за секретните патенти,
приета с Постановление № 331 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 2 от 2009 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 2 думите „в Министерството на
отбраната“ се заменят с „в Института по отбрана към министъра на отбраната“.
2. Навсякъде в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 6, ал. 2 и 3, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3
думите „на Министерството на отбраната“ се
заменят с „в „Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ към министъра на
отбраната“.
§ 8. Дейността, архивът, както и правата
и задълженията по договорите, сключени във
връзка с дейността на Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, се поемат от Военна академия
„Г. С. Раковски“.
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§ 9. Трудовите правоотношения с цивилните
служители от Централното военно окръжие
преминават към Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ в Министерството
на отбраната съгласно чл. 123 от Кодекса на
труда, съответно § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
§ 10. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни
звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната се уреждат в съответствие с чл. 123 от
Кодекса на труда, а в случаите на намаляване
числеността на персонала – в съответствие с
чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните слу ж ители от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител,
в случаите на съкращаване на длъжности – в
съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона
за държавния служител, а при закриване на
администрацията, в която е назначен държавният служител – в съответствие с чл. 106,
ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната се
уреждат в съответствие с разпоредбите на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 11. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 февруари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

(2) Министерството на отбраната е организирано в административни звена, които
интегрирано и във взаимодействие помежду
си подпомагат министъра на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната при
осъществяване на правомощията им, осигуряват технически дейността им и извършват
дейности по административното обслужване
на физическите и юридическите лица.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Раздел III
Постоянен секретар на отбраната

на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на отбраната, наричано по-нататък „министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на отбраната е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София, ул. Дякон Игнатий 3.

Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на отбраната, наричан
по-нататък „министъра“, ръководи и отговаря
за провеждането на държавната политика в
областта на отбраната на страната.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на отбраната.
Чл. 4. (1) При изпълнението на правомощията си и при изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове министърът се подпомага от заместник-министри,
постоянен секретар на отбраната и началник
на отбраната.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите и правомощията на министъра в негово отсъствие от страната, при
невъзможност да ги изпълнява в цялост или
частично или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен с негова
писмена заповед заместник-министър за всеки
конкретен случай.
Раздел II
Правомощия на министъра на отбраната
Чл. 5. Министърът на отбраната ръководи,
координира и контролира осъществяването на
държавната политика в областта на отбраната
на страната, като осъществява правомощията
си по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и по други закони.

Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната освен функциите, определени в Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, изпълнява и следните функции:
1. участва в дейността на ръководни и работни органи на НАТО, Европейския съюз и
други международни организации в случаите,
когато е оправомощен от министъра;
2. ръководи подготовката на становища
на министъра по съгласуване на документите, разработвани в процеса на отбранително
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планиране на НАТО и Европейския съюз, и
участието на министъра в заседания на техните ръководни органи;
3. предлага на министъра оценки, позиции
и решения относно отбранителната политика и
международните политико-военни отношения;
4. организира и контролира воденето на
отчета и управлението на човешките ресурси;
5. организира изпълнението на плановете
и програмите за подготовка на гражданите
за защита на отечеството и за подготовка на
инфраструктурата на страната за отбрана;
6. конт ролира дейност та на общата и
специализираната администрация по подготовката и провеждането на обществени
поръчки и изпълнението на договорите за
строителство, доставки и услуги за нуждите
на министерството и на Българската армия,
с изключение на тези, които се извършват от
структурите по чл. 60д от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
7. контролира стопанисването на държавната собственост в управление на министерството;
8. ръководи и координира функционирането
на общата и специализираната администрация
на министерството за точното спазване на
нормативните актове и на законните разпореждания на министъра;
9. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
10. предлага на минист ъра цивилните
служители по служебно правоотношение в
специализираната и общата администрация
на министерството за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване
от длъжност и им налага дисциплинарни
наказания, с изключение на тези по чл. 90,
ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител;
11. сключва, изменя и прекратява трудови
договори на цивилните служители по трудови правоотношения в специализираната и
общата администрация на министерството,
без членовете и служителите към политическия кабинет, и им налага дисциплинарни
наказания;
12. организира сътрудничеството и подпомагането на дейността на военно-патриотични
съюзи, неправителствени организации със
сфера на дейност в сигурността и отбраната,
сдружения на военнослужещи, резервисти,
ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
13. организира и контролира информационната дейност в министерството.
(2) Постоянният секретар на отбраната
съвместно с началника на отбраната ръководят
и носят отговорност за:
1. подготовката на ежегодния доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените сили;
2. разработването на указания на министъра
за отбранителното планиране и програмиране;
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3. подготовката и организацията на изпълнението на държавния военновременен план и
военновременните задачи на държавните органи,
органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица;
4. разработването на списък на категориите
информация, подлежаща на класификация
като служебна тайна за сферата на дейност
на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
5. подготовката на програма и/или проекти
за инвестиционни разходи за придобиване и/
или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили;
6. координирането на дейността на дирекциите от администрацията в съответствие
с инструкцията на министъра по чл. 91 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2 постоянният секретар на отбраната и началникът
на отбраната координират своите действия и
издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си
постоянният секретар на отбраната има право
да получава необходимата за изпълнение на
функциите му информация, като се подпомага
от общата, специализираната администрация и Щаба на отбраната, от командващия
на Съвместното командване на силите, от
командирите на видовете въоръжени сили,
службите и от другите структури на пряко
подчинение на министъра.
(5) Функциите на постоянния секретар
на отбраната при командировка или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от директор на дирекция от общата или
специализираната администрация, определен
със заповед на министъра за всеки конкретен
случай.
(6) В случаите по чл. 82, т. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България се извършва оценяване на постоянния секретар на отбраната при условия и по
ред, определени със заповед на министъра.
Раздел IV
Началник на отбраната
Чл. 7. (1) Началникът на отбраната освен
функциите и отговорностите, възложени му
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, изпълнява и следните
функции:
1. ръководи дейността по разработване на
Националната отбранителна стратегия, доктрината на Въоръжените сили на Република
България, като съгласува с постоянния секретар на отбраната основните военнополитически цели, военнополитическите сценарии и
принципите, при които се използват военните
и гражданските способности на страната за
нейната ефективна отбрана;
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2. организира, осъществява контрол и
отговаря за изпълнението на заповедите на
министъра в Българската армия;
3. представя на министъра проекти на
стратегически планове, доктрини и оперативни
планове за действия на въоръжените сили и
предложения за привеждане на въоръжените
сили или на част от тях в по-висока степен на
бойна готовност и/или за обявяване на обща
или частична мобилизация;
4. предлага на министъра решения за участието на военни формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от
бедствия въз основа на постъпило искане от
съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи;
5. ръководи привеждането на Българската
армия или на част от нея в по-висока степен
на бойна готовност;
6. ръководи дейността по приемането на
извиканите резервисти в Българската армия
и по подготовката им във военните формирования;
7. участва в работата по подготовката и
изпълнението на държавен военновременен
план и при определянето на военновременните задачи;
8. организира и носи отговорност за логистичното, метрологичното, военно-топографското и комуникационно-информационното
осигуряване на Българската армия, а във
военно време – и на въоръжените сили;
9. ръководи методически дейността на
силите и средствата за разузнаване в Българската армия;
10. носи отговорност за осъществяване на
охраната и отбраната на обектите на Българската армия;
11. ръководи и осъществява контрол по организацията и носенето на бойното дежурство
в Българската армия, охраната и отбраната
на въздушното пространство и отбраната на
държавната граница на Република България;
12. предлага на министъра за утвърждаване
устави, доктрини, концепции и стандарти за
подготовка и използване на въоръжените сили;
13. организира процеса на преглед на
структурата на въоръжените сили;
14. организира подготовката на военни
оценки, анализи и препоръки и ги представя
на министъра за вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по
използването на въоръжените сили;
15. ръководи дейността на Съвета по отбранителни способности;
16. представя Българската армия и участва
в работата на военните органи на НАТО и
на Европейския съюз, като изразява позиции,
предварително съгласувани с постоянния секретар на отбраната и утвърдени от министъра;
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17. предлага кандидатури на офицери от
Българската армия за назначаване на длъжности от висшия команден състав и за повишаване във висши офицерски звания;
18. съгласува предложенията за назначаване
на аташета по отбраната, военни, военновъздушни и военноморски аташета на Република България и на военни представители от
Българската армия в обединените щабове на
НАТО и на Европейския съюз;
19. организира участието на Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите
и видовете въоръжени сили в подготовката
на програма и/или проекти за инвестиционни
разходи за придобиване и/или модернизация
на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили;
20. предлага на министъра цивилните служители по служебно правоотношение в Щаба
на отбраната за повишаване и понижаване
в ранг, за назначаване и освобождаване от
длъжност и за налагане на дисциплинарни
наказания;
21. предлага на министъра сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори
на цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната и за налагане
на дисциплинарни наказания.
(2) Началникът на отбраната съвместно с
постоянния секретар на отбраната ръководят
и носят отговорност за:
1. организацията на процеса и резултатите
от проведените стратегически прегледи на
отбраната, както и тяхното практическо приложение в дейността на Българската армия;
2. подготовката на Бяла книга за отбраната
и въоръжените сили;
3. разработването на планове за развитие
на въоръжените сили и тяхното изпълнение,
както и на Дългосрочен инвестиционен планпрограма;
4. изготвянето и контрола на изпълнението
на инструкцията на министъра по чл. 91 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
5. изготвянето на нормативни и административни актове на министъра, когато това
им е възложено с нарочна негова заповед.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2
нача лникът на отбраната и постоянни ят
секретар на отбраната координират своите
действия и издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си
началникът на отбраната има право да получава необходимата за изпълнението им
информация, като се подпомага от заместникначалниците на отбраната, главния сержант
на Българската армия, Щаба на отбраната,
общата и специализираната администрация
на министерството, командващия на Съвместното командване на силите, командирите
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на видовете въоръжени сили, службите и от
другите структури на пряко подчинение на
министъра.
(5) Функциите на началника на отбраната
в негово отсъствие от страната или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед
заместник-началник на отбраната.
Чл. 8. (1) Заместник-началниците на отбраната:
1. подпомагат началника на отбраната в
ръководството на Българската армия;
2. контролират изпълнението на нормативните и административните актове на министъра и заповедите на началника на отбраната
в Българската армия;
3. координират дейността на административните звена от Щаба на отбраната;
4. организират участието на административните звена от Щаба на отбраната в подготовката и провеждането на стратегически
или периодични прегледи на отбраната и
въоръжените сили и осъществяват контрол за
изпълнението на резултатите в Българската
армия;
5. организират дейността по подготовката
и изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили;
6. контролират разработването на директиви, устави и стандарти за подготовката и
използването на войските и силите и контролират тяхното изпълнение;
7. координират участието на Българската
армия в двустранното военно сътрудничество;
8. координират дейностите на структурите от
Българската армия по прилагането на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО);
9. подпомагат началника на отбраната в
ръководството на стратегическото и мобилизационното развръщане на въоръжените
сили или на част от тях в различни степени
на бойна готовност, военно положение и положение на война;
10. координират дейностите в Българската
армия, свързани с процесите на планиране,
програмиране и бюджетиране;
11. контролират логистичното осигуряване
на Българската армия;
12. участват в разработването на планове и
програми за въоръжаване и превъоръжаване
на Българската армия;
13. координират дейността по прегледа на
структурата на Българската армия;
14. осъществяват контрол на състоянието
на дисциплината в Българската армия;
15. координират разпределението и подготовката на извиканите резервисти в Българската армия;
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16. подпомагат началника на отбраната
при организиране работата на Съвета за отбранителните способности;
17. изпълняват и други функции, възложени
им със заповед на началника на отбраната.
(2) Началникът на отбраната разпределя
функциите по ал. 1 между заместник-началниците на отбраната в длъжностните им характеристики, които предлага на министъра
за утвърждаване.
(3) В изпълнение на заповедите на началника на отбраната заместник-началниците на
отбраната издават разпореждания и указания.
Чл. 9. Главният сержант на Българската
армия:
1. осъществява методическо ръководство
на дейността на главните сержанти (старшини) на Съвместното командване на силите,
на Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили;
2. изпълнява контролни функции по отношение на сержантския (старшинския) и
войнишкия състав на Българската армия;
3. прави предложения относно подготовката на сержантите (старшините) и войниците,
повишаването на тяхната квалификация, кадровото развитие и оптималното им включване
в структурните звена;
4. работи за съхраняване и развитие на
традициите на сержантския (старшинския)
и войнишкия състав от Българската армия;
5. налага армейските стандарти за външен
вид и поведение на сержантите (старшините) и
войниците и прилага професионалната етика
в своята работа;
6. поддържа постоянна връзка със структурите на НАТО, работещи със сержантските
корпуси в армиите – членки на НАТО, и участва активно в организацията и провеждането
на техните мероприятия;
7. изучава и прилага в своята работа регламентиращите документи на НАТО по работата
със сержантския състав;
8. участва в комисиите по подбора на военнослужещи за заемане на международни
длъжности за сержанти (старшини) и войници в щабове и/или органи на международни
организации;
9. участва при подбора на сержанти (старшини) и войници за участие в международни
мероприятия с представителен характер – семинари, симпозиуми, конференции и др.;
10. участва в разработването на нормативни
актове, засягащи дейността на сержантския
(старшинския) състав;
11. изготвя становища по подадени рапорти,
молби и жалби от сержантите (старшините)
и войниците;
12. участва в комисиите за проверка на
учебния процес в сержантските (старшинските) професионални колежи;
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13. изучава и предлага за решаване социалните проблеми на сержантите (старшините)
и войниците от Българската армия.
Раздел V
Политически кабинет
Чл. 10. (1) Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни
решения за провеждане на правителствената
политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху
въоръжените сили.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на
дирекция „Връзки с обществеността“.
(3) Работата на политическия кабинет се
подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.
Чл. 11. Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия
кабинет, участва в заседанията, организирани
от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
2. подготвя програмата на министъра и
координира изпълнението є;
3. организира подготовката и следи за
изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на
членовете на кабинета за нейното допълване
и актуализиране;
4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда
и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява
контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
5. осъществява връзките на министъра с
другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите
на местното самоуправление, с политически и
обществени организации и с граждани;
6. координира работата на съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
7. организира работата на Съвета по отбрана.
Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:
1. осъществява връзките на министъра
с Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии;
2. при покана присъства на заседанията
на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни
лица от министерството;
3. информира министъра и политическия
кабинет за всички предложения във връзка
със законопроекти, отнасящи се до дейностите
в областта на отбраната;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

4. координира и контролира подготовката
на отговорите на актуални въпроси и питания
на депутати;
5. информира министъра и политическия
кабинет за дебатите по законопроектите по
т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на
комисиите на Народното събрание, отнасящи
се до дейностите в областта на отбраната;
6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени
от Министерския съвет по предложение на
министъра и внесени в Народното събрание;
7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за
взетите решения;
8. участва в изготвянето на проекта на
законодателна програма на министерството.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Администрацията е структурирана в звена, самостоятелни отдели, Главна
дирекция, дирекции и Инспекторат.
(2) Общата численост на персона ла в
административните звена е посочена в приложение № 1.
Чл. 14. Министърът утвърждава длъжностното разписание на министерството по съвместно предложение на постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната.
Чл. 15. А дминистрацията подпомага и
осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на
решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията му.
Раздел II
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторатът:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане
на административните дейности в министерството, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
2. извършва проверки по предложения,
сигнали и жалби на физически или юридически лица до министъра и ги уведомява за
взетите решения и за предприетите мерки;
3. извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили;
4. събира и анализира информация, оценява корупционния риск и извършва проверки
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за установяване на нарушения и прояви на
корупция в администрацията, структурите на
пряко подчинение на министъра и формированията от Българската армия;
5. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
6. анализира ефективността на дейността
на администрацията;
7. проверява спазването на вътрешните
правила за организацията на работа в администрацията;
8. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
9. може да предлага образуване на дисциплинарни производства при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
10. осъществява съдействие и контрол по
привеждането в изпълнение на препоръките и
предложенията на омбудсмана на Република
България;
11. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(2) Инспекторатът е на пряко подчинение на
министъра и се ръководи от главен инспектор
на Министерството на отбраната.
(3) Организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им се определят с
акт на министъра.
Раздел III
Дирекция „Сигурност на информацията“
Чл. 17. (1) Дирекция „Сигурност на информацията“ се ръководи от служител по
сигурността на информацията, който е пряко
подчинен на министъра.
(2) Дирекция „Сигурност на информацията“ отговаря непосредствено за защитата на
класифицираната информация в министерството, като:
1. разработва общите изисквания и основните регламентиращи документи в областта на
документалната, персоналната, физическата,
индустриалната, криптографската сигурност
на информацията и сигурността в автоматизирани информационни системи и мрежи и
организира прилагането на политиките на
НАТО и Европейския съюз в областта на
видовете сигурност на информацията;
2. организира и осъществява регистриране,
отчитане, разпределяне, съхраняване, размножаване и пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация;
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3. планира и организира система от мерки,
способи и средства за физическа сигурност и
администрира и поддържа функционирането
на системите за физическа сигурност на информацията в министерството;
4. организира и ръководи процеса по проучването за персонална сигурност;
5. планира, организира и осъществява изпълнението на изискванията за индустриална
сигурност;
6. определя реда за прилагане на криптографски методи и средства, организира и
ръководи процеса по въвеждане в експлоатация
на криптографските мрежи;
7. поддържа куриерските връзки за доставки
на криптографски средства и материали на
НАТО от и до Република България;
8. организира системата за скрито управление на войските за мирно и военно време и
разработването на необходимите документи;
9. генерира, съхранява, разпределя и доставя национални ключови материали и документация за въоръжените сили, доставя и
разпределя криптографски средства и ключови
материали на НАТО за Република България
и определя реда за генериране и съхранение
на ключови материали във военните формирования от въоръжените сили;
10. изготвя основните регламентиращи документи и актове за организиране и осъществяване на киберотбрана на автоматизирани
информационни системи (АИС) и мрежи в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. осъществява наблюдение, извършва оценка на заплахите и анализ на уязвимостите на
АИС и мрежи в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и изготвя препоръки за намаляване
на риска от нерегламентиран достъп;
12. организира и ръководи процеса по
акредитиране на АИС и мрежи и следи за
спазването на изискванията за сигурност на
информацията;
13. планира, организира, администрира и
поддържа функционирането на автоматизираната информационна система „Документооборот за класифицирана информация“;
14. разработва изискванията за сигурност
на информацията, осъществява координация
и съпровожда дейностите по проектирането
и изграждането на подсистемата за сигурност
на C4I системите;
15. планира, организира и извършва обучение на служителите от въоръжените сили
с възложени функции в областта на защитата
на информацията;
16. осъществява контрол по спазването на
изискванията за защита на класифицираната
информация в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
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17. планира и организира защитата на класифицираната информация при бедствия, при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение в министерството;
18. осъществява взаимодействие с национални органи, служби или организации,
както и със сродни служби и органи на други
държави или международни организации по
въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация;
19. разработва политиката, извършва администриране и поддържа функционирането
на инфраструктура на публичните ключове
и издава цифрови сертификати на длъжностните лица от министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
20. определя изискванията за сигурност,
организира и провеж да тестване на нови
програмни и технически средства за използване в АИС и мрежи и извършва специално
изтриване на материални носители за запис
на класифицирана информация;
21. разработва и предлага на министъра
общите изисквания и реда за осъществяване
на пропускателния режим в обектите на министерството и в обектите и формированията на структурите на пряко подчинение на
министъра и на Българската армия;
22. осъществява методическо ръководство
на органите по сигурността на информацията
в Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра и изготвя оперативни процедури и указания по осигуряване
сигурността на информацията.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и
по други програми и на разпоредителите с
бюджет от по-ниска степен към министъра,
които нямат изградени звена за вътрешен
одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Във връзка с изпълнението на одитен
ангажимент за даване на увереност дирекция
„Вътрешен одит“ може да извършва проверки
във второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра, в които е изградено самостоятелно
звено за вътрешен одит, както и на техните
разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните
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заведения – търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на държавата
в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за
вътрешен одит.
(5) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
наблюдение и координация на дейността на
звената за вътрешен одит на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра.
(6) Директорът на дирекция „Вътрешен
одит“ докладва пряко на министъра.
(7) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните
одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология
за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за увереност, който съдържа
обхват, цели, времетраене и разпределение
на ресурсите за изпълнение на ангажимента,
одитния подход и техники, вида и обема на
проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. при възлагане от министъра дава съвети,
мнение и обучава с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола, без
да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
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11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. осъществява взаимодействие с външни одитори, Сметната палата, Агенцията за
държавна финансова инспекция и с други
контролни органи с цел подобряване на резултатите от одитната дейност;
13. разработва и прилага програма за
осигуряване качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки.
Раздел V
Звено „Финансов контрол и материа лни
проверки“
Чл. 19. Звено „Финансов контрол и материални проверки“:
1. осъществява предварителен контрол по
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
министерството;
2. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в министерството,
в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия по отношение
на събирането, съхраняването, разходването
и отчитането на активите съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция;
3. документира резултатите от извършените
проверки, като изготвя доклади и актове за
начет.
Раздел VI
Звено „Протокол“
Чл. 20. Звено „Протокол“:
1. осигурява подготовката и провеждането
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната,
началник на отбраната, заместник-началници
на отбраната и началник на политическия
кабинет;
2. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра, постоянния секретар
на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет;
3. осигурява подготовката и провеждането
на военни празници и церемонии с участието
на министъра;
4. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на
отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени
празници и церемонии от общонационално и
местно значение;
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5. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в
което министерството участва;
6. осиг у рява п ревода на офиц иа лната
кореспонденция и документи, необходими
за дейността на ниво министър, заместникминистри, постоянен секретар на отбраната
и началник на политическия кабинет;
7. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при
задгранични командировки на служители от
министерството и Българската армия пред
овластените за това служби и дипломатически
представителства и заявява потребностите за
закупуване на самолетни билети.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 21. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и на началника на
отбраната, създава условия за осъществяване
дейността на специализираната администрация и на Щаба на отбраната и извършва техническите дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в 4 дирекции:
1. дирекция „Административно и информационно обслужване“;
2. дирекция „Връзки с обществеността“;
3. дирекция „Правно-нормативна дейност“;
4. дирекция „Финанси“.
Чл. 22. Дирекция „Административно и
информационно обслужване“:
1. организира подготовката на ежедневния
доклад на министъра и на постоянния секретар на отбраната;
2. осъществява административно-техническото и документално-информационното
обслужване на министерството;
3. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност на министерството;
4. организира изготвянето на становища на
министерството по проекти на нормативни
актове и осигурява технически изпращането
на материалите за заседания на Министерския съвет;
5. осъществява административното обслужване на граждани и организации; организира
подготовката на решения за предоставяне или
отказ на достъп до обществена информация
по реда на Закона за достъп до обществена
информация; осигурява заседанията на Съвета
по отбрана;
6. планира, организира и осигурява технологичното прилагане на Закона за електронно
управление, на новите информационни технологии и предоставянето на публични и интернет услуги в министерството и осъществява
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методическо ръководство на структурите на
пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;
7. прилага информационните технологии и
технологичното съвместяване на интегрираната информационна система на министерството
с информационните системи на другите звена
от държавната администрация и Европейския
съюз за осигуряване и обслужване на публични
и интернет услуги и методически подпомага
структурите на пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;
8. отговаря за проектирането, разработването и техническата поддръжка на страницата
на министерството в интернет;
9. планира и осигу рява в материалнотехническо и технологично отношение автоматизираната обработка на информацията в
министерството.
Чл. 23. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. подпомага министъра при формиране на
информационната политика и ръководството
на информационната дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия, провежда
комуникационните кампании на министерството, като осигурява публичност на решенията и действията на ръководството им;
2. осъществява контактите с медиите,
връзките с обществеността и вътрешната информация на министерството и методически
подпомага и координира тези дейности за
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
3. планира и провежда медийните изяви
на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната и поддържа контакти с международните, националните и регионалните печатни
и електронни медии на базата на анализ и
оценка на медийната среда;
4. осъществява методическото ръководство
на структурите по връзки с обществеността в
Българската армия, в структурите на пряко
подчинение на министъра;
5. осъществява методическо ръководство
на военните медии и координира реализирането на информационната политика на
министерството;
6. поддържа актуализирането и публикуването на информация на страницата на министерството в интернет и в социалните мрежи;
7. ръководи дейността по съхраняването
и възстановяването на войнските традиции,
ценности, ритуали и символи на Българската
армия.
Чл. 24. Дирекция „Правно-нормативна
дейност“:
1. подпомага изготвянето на проекти на
нормативни актове на министъра, съгласува
и/или изготвя становища за законосъобраз-
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ност на проектите на актове на министъра,
заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната;
2. изготвя или дава становища по законосъобразност на проекти на актове на Народното
събрание и на Министерския съвет;
3. осигу рява в правно отношение дейността по управление на човешките ресурси
и съгласува проекти на актове за приемане,
изпълнение и освобождаване от военна служба
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
както и за възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с държавните
служители и с лицата по трудови правоотношения в министерството;
4. организира и осъществява процесуалното
представителство на министерството;
5. подпомага методически юрисконсултите
на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
6. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощени от
него длъжностни лица от администрацията
и по предоставянето на концесии;
7. осигурява в правно отношение дейността
по управление на и разпореждане с жилищния
фонд, недвижимите имоти и движимите вещи
в управление на министерството, както и разпореждането с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия, бойна
и специална техника по чл. 60д, ал. 1, т. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
8. осигурява в правно отношение изпълнението на правомощията на министъра в
качеството му на едноличен собственик на
капитала в търговските дружества с държавно
участие;
9. осигурява в правно отношение международната дейност на министерството.
Чл. 25. Дирекция „Финанси“:
1. осиг у рява фу нк циите на минист ъра
като първостепенен разпоредител с бюджет
по изпълнението на бюджета и извършването
на плащанията и като администратор на бюджетните приходи по текущото изпълнение
на бюджета съгласно Закона за публичните
финанси;
2. организира и осъществява разходването
на финансовите ресурси по бюджета на министерството, като прилага принципите на
законосъобразност, прозрачност, ефективност
и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра в
съответствие с приоритетите на провежданата
отбранителна политика;
3. извършва банковите разплащания на
разпоредителите с бюджет на министерството,
включени в Системата за електронни бюджет-

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ни разплащания (СЕБРА), като осъществява
текущ контрол върху лимитите за разход;
4. разработва счетоводната политика в
министерството и организира вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната
отчетност, свързана с нейното документиране,
съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за бюджетните предприятия;
5. организира и разработва указания за
правилното прилагане на данъчното законодателство в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и следи за разчитането на
дължимите данъци и такси;
6. изготвя и представя пред Министерството на финансите и Сметната палата консолидираните счетоводни отчети на касова и
начислена основа;
7. извършва всички дължими централни
плащания към контрагенти по договори за
изпълнението на Единния финансов план
за материа лно-тех ническо осиг у ряване и
Единния поименен списък за строителство и
строителни услуги в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и
в Българската армия;
8. съгласува решенията за откриване на
процедури и проектите на договори за доставка на стоки и услуги по Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване
и Единния поименен списък за строителство
и строителни услуги по отношение на финансовите параметри, свързани с начините
на плащане;
9. организира обобщаването на финансово-икономическата информация за целите
на оптималното управление на финансовите
ресурси и текущия анализ на разходите за
отбрана по второстепенни разпоредители, по
основни програми и по мисии;
10. организира и осъществява финансовосчетоводните дейности на министерството
в съответствие с действащата нормативна
уредба, в т. ч. счетоводното отчитане на недвижимите имоти и движимите вещи;
11. организира и контролира всички плащания за финансовото осигуряване на мероприятията, свързани с дейността на българските контингенти зад граница, по линия
на поетите международни ангажименти и
издръжката на националните представители
от министерството в структури и щабове на
НАТО и Европейския съюз;
12. подпомага методически финансовите
органи в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия по реализацията на финансовата и счетоводната
политика.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 26. (1) Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция
и 6 дирекции.
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(2) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната
и на началника на отбраната в рамките на
делегираните им правомощия и определените
им функции.
Чл. 27. (1) Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“:
1. подпомага министъра при формирането и
реализирането на политиката по управление на
военната инфраструктура на министерството
и на инвестициите в строителството;
2. осъществява дейността по отчетността и регистрацията на имотите – държавна
собственост, като поддържа Регистър на имотите; съставя актове за имотите – публична
държавна собственост, за имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща
държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната, и води регистър за тях;
3. организира и провежда геодезически
измервания и заснемания, създаването и поддържането на кадастрални и специализирани
карти, както и организира извършването на
инвентаризацията, на освидетелстването и на
оценката на имотите;
4. п лани ра, организи ра и координи ра
дейностите по управление, преобразуване и
разпореждане с недвижимите имоти на министерството;
5. подпомага министъра при осъществяване на политиката по охраната на имотите
с отпаднала необходимост;
6. координира планирането на капиталовите
инвестиции за инфраструктура на отбраната,
като изготвя Единния поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги
и отчита неговото изпълнение; организира
и контролира изпълнението на дейностите,
свързани с обектите от Единния поименен
списък на обектите за строителство и строителни услуги, по процедури, проведени от
дирекцията;
7. подпомага министъра при изпълнение на
правомощията му по Закона за устройство на
територията – одобряване на инвестиционни
проекти и издаване на разрешения за строеж,
откриване на строителния процес, приемане
и въвеждане на строежите в експлоатация;
8. организира възлагането на обществени
поръчки с възложител министърът или упълномощено от него длъжностно лице за строителство и строителни услуги в изпълнение
на Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги, за охрана на
недвижими имоти в управление на министерството, за застраховане на недвижими имоти;
9. организира и осъществява дейностите
по международните търгове за строителство
и строителни услуги по Програмата на НАТО
за инвестиции в сигурността (NSIP);
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10. координира и контролира изпълнението
на договорите за строителство и строителни
услуги, сключени в резултат на реализираните
от дирекцията обществени поръчки;
11. организира изпълнението на дейнос
тите по Програмата на НАТО за инвестиции
в сигурността (NSIP);
12. организира управлението, разпореждането и експлоатацията на жилищния фонд на
министерството и на движимите вещи в него.
(2) Седалищата и териториалният обхват
на териториалните звена на Главна дирекция
„Инфраст ру к т у ра на отбраната“ – отдели
„Регионална инфраструктура на отбраната“,
са посочени в приложение № 2.
Чл. 28. Дирекция „Отбранителна политика“:
1. подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол
по изпълнението на политиката за националната и колективната сигурност и отбрана;
2. извършва периодични прегледи и оценка
на съответствието на стратегическите документи, свързани с политиката за сигурност и
отбрана, с действащата нормативна уредба;
3. участва в организацията или организира
и координира провеждането на Стратегически
преглед на отбраната и/или прегледи на отбраната и формулира политиката за тяхното
развитие и трансформация;
4. изготвя Указания по отбранителна политика, Указания за планиране използването
на въоръжените сили и Годишен доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените
сили, периодични доклади за резултатите от
дейността на министерството и участва при
изготвянето на Доклада за състоянието на
националната сигурност;
5. подпомага дейността на министъра и
началника на отбраната при определяне на
политическ ите насок и на дългосрочното
планиране;
6. подпомага министъра при осъществяване
ръководството и координацията на политиката и на участието на Република България
в НАТО;
7. подпомага министъра при осъществяване
ръководството и координацията на участието
на Република България в Общата политика
за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз;
8. подпомага министъра при осъществяване
на функциите му на заместник-председател
на Междуведомствения съвет по участието на
Република България в НАТО (МСУН);
9. подпомага дейността на министъра и
началника на отбраната при осъществяване
на ръководството и планирането на работата на представителите на министерството в
постоянните представителства на Република
България към Н АТО, Европейския съюз,
ОССЕ и други международни организации;
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10. осъществява дейностите по договаряне
и предоговаряне на длъжности в национални
представителства, щабове и органи на международни организации и други международни
инициативи;
11. планира и осъществява програмен
мениджмънт на дейностите по реализиране
на отбранителната политика, свързани с
членството в НАТО и Европейския съюз и
международното сътрудничество;
12. подпомага министъра при формирането
на политиката и организира осъществяването
на двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната
и свързаната с него координация;
13. осъществява контактите и връзките с
чуждестранните военни аташета, акредитирани в Република България;
14. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиката в областта на
политико-военните аспекти на ОССЕ и мерките за укрепване на доверието и сигурността;
15. подпомага министъра при формирането
на политиката по изпълнение на задълженията
и реализиране правата на страната по международни договори и споразумения в областта
на контрола по въоръженията, разоръжаването
и неразпространението на оръжия за масово
унищожаване;
16. подготвя участието на министерството
в многостранни и двустранни споразумения и
инициативи за неразпространение на оръжия
за масово унищожаване и експортен контрол
върху търговията с оръжие и с изделия и
технологии с двойна употреба, както и участието в националните механизми за експортен
контрол;
17. подпомага министъра при формирането,
провеждането и контрола на изпълнението на
политиките в областта на международното
военнотехническо сътрудничество.
Чл. 29. Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“:
1. координира процесите по планиране,
програмиране, бюджетиране и отчитане на
изпълнението на отбранителните програми в
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
2. организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за
отбрана в министерството, в структурите на
пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. организира и провежда процеса на годишен програмен преглед на отбранителните
програми, разработвани в министерството, в
структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
4. организира и осигурява в документално и техническо отношение подготовката и
провеждането на заседания на Програмния
съвет към министъра;
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5. разработва указания на министъра за
програмиране, меморандум на програмните
решения и периодични отчети за изпълнението
на отбранителните политики и програми в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
6. разработва методология за остойностяване на отбранителните разходи в министерството, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
7. организира процеса за управление на
риска в отбранителните програми на министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия;
8. осиг у рява фу нк циите на минист ъра
като първостепенен разпоредител с бюджет
по организиране процесите на планиране,
програмиране и годишното управление на
разходите за отбрана;
9. разработва средносрочни бюд жетни
прогнози, проектобюджет и бюджет на министерството на основата на резултатите от
проведения програмен преглед, меморандума
на програмните решения, проведения бюджетен преглед и консултациите с второстепенните разпоредители с бюджет в съответствие
с националното законодателство;
10. разработва указания на министъра по
изпълнението на бюджетната процедура и
указания на министъра за разходването на
бюджета за текущата година;
11. утвърждава и коригира при необходимост месечните лимити за разходи и текущите
плащания по бюджета на министерството и
по бюджетите/бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджет;
12. организира изготвянето, актуализира
при необходимост и отчита изпълнението
на Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване на министерството;
съгласува Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги с
отбранителните програми и бюджета;
13. съгласува финансовите параметри на
решения за откриване на процедури за доставки и услуги, строителство и строителни
услуги, проекти на договори за реализиране
на Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване на министерството
и Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги.
Чл. 30. Дирекция „Управление на човешките ресурси“:
1. подпомага министъра при формиране на
политиката по определяне на необходимите
човешки ресурси за нуждите на министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия и по провеждане на кадровата политика;
2. организира и координира дейностите по
приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно развитие и
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освобождаване от военна служба на военнослужещите в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. администрира възникването, изменянето и прекратяването на правоотношенията
с военнослужещите, държавните служители
и лицата по трудови правоотношения в министерството, в т.ч. планира и организира
повишаването на квалификацията им;
4. организира разработването и съгласува
организационно-щатната структура на министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия;
5. подпомага министъра при осъществяване на общото ръководство и контрол по
прилагане на държавната политика и държавните стандарти за образование, обучение и
квалификация във военните академии и във
висшите военни училища;
6. организира и координира с Министерството на образованието и науката, с ръководствата на граждански висши училища, военни
академии, висши военни училища и средни
училища и с кметовете на общини дейностите
по разкриване и осигуряване на курсове по
начална и/или специална военна подготовка;
7. подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по провеждане на
обучението във военни и граждански академии, колежи, училища и центрове в чужбина
за нуждите на министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
8. организира и координира дейностите
по подбора, назначаването и отзоваването на
военнослужещите и цивилните служители от
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия,
работещи в национални представителства, щабове и органи на международни организации;
9. организира изграждането и развитието
на автоматизираната система за управление
на човешките ресурси и води отчета на личния състав на министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
10. организира и координира дейностите по
поддържане на Регистър на военнослужещите
и по издаване, водене на отчет и унищожаване
на служебните карти на военнослужещите в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. подпомага министъра при осъществяване на политиката и контрола по планирането, организирането, управлението, отчета,
подготовката и използването на резерва на
въоръжените сили;
12. организира взаимодействието между
министерството и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и
местната администрация по въпросите на
резерва на въоръжените сили;
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13. координира и контролира дейността по
изготвянето на тестове за определяне нивото
на владеене на чужди езици и провеждането
на изпити с военнослужещите и цивилните
служители съгласно стандартите на НАТО.
Чл. 31. Дирекция „Инвестиции в отбраната“:
1. подпомага министъра при формирането
и провеждането на политиката при доставка
на стоки и предоставяне на услуги, свързани
със създаване и поддържане на отбранителни
способности, в т. ч. осъществяване на дейностите, свързани с офсета, като:
а) организира възлагането на обществени поръчки с възложител министърът или
упълномощено от него длъжностно лице за
доставка на стоки и предоставяне на услуги
в изпълнение на Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване;
б) координира и контролира изпълнението
на договорите, сключени в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки;
в) координира и контролира изпълнението
на компенсаторните (офсетните) споразумения, с изключение на дейностите, свързани с
изграждането на инфраструктурни проекти;
2. координира разработването и изпълнението на инвестиционните проекти и програми
на министерството, както и дейността на интегрираните проектни екипи по изпълнението
на инвестиционните програми и/или проекти;
3. координира дейностите по участието на
министерството в международни проекти и
инициативи в областта на въоръженията и
техниката;
4. осъществява пазарно проучване за възможни изпълнители при доставка на стоки
и предоставяне на услуги;
5. извършва анализ на риска при сключването и изпълнението на договорите за
доставка на стоки и предоставяне на услуги
в резултат на реализираните от дирекцията
обществени поръчки;
6. организира поддръжката на национална
кодификационна система, съвместима с кодификационната система на НАТО и дейностите
по кодификация на материални средства за
отбрана на страната;
7. организира, координира и подпомага
изпълнението на дейностите в министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия при реализирането на проекти по Програмата на САЩ
за подпомагане в областта на сигурността;
8. извършва митническо обслужване по
сключените от министерството договори за
доставка на стоки и предоставяне на услуги;
9. подпомага дейността на националния
директор по въоръженията;
10. подпомага министъра при формиране
и реализиране на политиките в областта на
индустриалното сътрудничество и развитието
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на отбранително-технологичната индустриална база;
11. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиката по управление
на жизнения цикъл на продукти и услуги,
осигуряващи създаване и поддържане на отбранителни способности;
12. организира и осигурява работата на
Съвета по въоръженията към министъра;
13. организира и координира процесите по
приемане на въоръжение и снемане от въоръжение на военно оборудване и продукти,
свързани с отбраната;
14. oрганизира и координира дейностите
по изграждане и поддържане на база данни
за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори
в резултат на реализираните от дирекцията
обществени поръчки;
15. планира и осъществява програмен
мениджмънт на дейностите по реализиране
на политиката в областта на изследванията
и технологиите;
16. методически подпомага осъществяването на дейностите на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров“.
Чл. 32. Дирекция „Търговски дружества и
отбранително-мобилизационна подготовка“:
1. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала в търговските
дружества с държавно участие;
2. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала – протоколни решения,
договори за възлагане на управлението и на
контрола;
3. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
подготвя цялата документация, свързана с
одобряването на годишните им финансови
отчети;
4. подготвя методически, организира разработването и актуализирането и анализира
изпълнението на бизнес планове и програми
за финансово оздравяване от търговските
дружества, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата и следи за
изпълнението на икономическите показатели
от бизнес плановете и програмите;
5. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие в
капитала и поддържа информационния масив
на министерството за промените в органите
за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и капитала на търговските
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала;
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6. организира по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по
прилагането му дейностите по управление на
излишните за министерството движими вещи,
както и за разпореждането им чрез стоковите
борси или чрез комисионер;
7. отчита и контролира излишните за министерството движими вещи и изготвя първичните
им счетоводни документи в съответствие със
Закона за счетоводството;
8. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството движими вещи
с общо предназначение;
9. организира извършването на инвентаризацията на излишните за министерството
движими вещи;
10. осъществява методическото ръководство, координацията и контрола на дейностите
по отбранително-мобилизационна подготовка
на министерствата, ведомствата, областните
администрации, общините и търговските дружества с възложени военновременни задачи;
11. координира използването на системата
за управление на страната и въоръжените
сили за работа във военно време в частта є
за министерствата, ведомствата, областните
и общинските администрации и други граждански структури;
12. организира разработването, поддържането и контрола на Държавния военновременен план;
13. подпомага министъра и други представители на министерството при осъществяване
на техните функции в Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет;
14. организира разработването и поддържането на военновременен план на министерството, осъществява методическо ръководство,
координация и контрол на разработването на
военновременните планове на търговските
дружества, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата в дружествата с държавно участие;
15. организира на национално ниво процеса
по планиране на средствата за финансирането от държавния бюджет на дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка в държавните органи, бюджетните
организации и търговските дружества с военновременни задачи.
Чл. 33. Дирекция „Социална политика“:
1. подпомага министъра при формиране,
провеждане и координиране на социалната
политиката на министерството;
2. участва в изготвянето на препоръки,
проекти на договори и нормативни актове с
цел подобряване на условията на труд и живот
на военнослужещите и цивилните служители
в министерството, в структурите на пряко
подчинение на министъра и в Българската
армия;

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

3. организира и координира дейностите,
свързани с наградната система на военнослужещите и цивилните служители в министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия, както и
мерките за мотивация за служба на личния
състав;
4. координира дейностите по социалната
адаптация на военнослужещите и осъществява
връзките на министерството с партньорите
от неправителствения сектор за осигуряване
трудовата реализация на освободените от
военна служба;
5. подпомага министъра при осъществяване
политиката на равнопоставеност и по защита
на правата на човека и основните свободи във
въоръжените сили;
6. подпомага министъра при осъществяване
на сътрудничеството с военно-патриотичните
съюзи, неправителствените организации със
сфера на дейност в сигурността и отбраната,
сдруженията на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, създадени
като юридически лица за осъществяване на
общественополезна дейност;
7. осъществява политиката на министерството по подпомагане на пенсионираните
воен носл у жещ и, ве т ера н и т е о т вой н и т е,
военноинвалидите, военнопострадалите, военнослужещите и цивилните служители в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
8. осъществява политиката на министерството по подпомагане на деца на военнослужещи, загинали или пострадали при изпълнение
на служебните им задължения;
9. поддържа Регистър на военноинвалидите
и военнопострадалите;
10. подпомага министъра при осъществяване политиката по доходите в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, като подготвя
предложения за изменения и допълнения в
действащата нормативна уредба;
11. изготвя проекти на актове на министъра,
свързани с възнагражденията, общественото
и здравното осигуряване на личния състав от
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
12. координира изготвянето, обобщава и
анализира месечни и тримесечни справки за
начислените средства за възнаграждения и
обезщетения по категории персонал;
13. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на социалното
сътрудничество;
14. подпомага министъра при осъществяване на политиката и дейността по безопасни и
здравословни условия на труд във въоръжените
сили и осъществява контрол по спазването є;
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15. подпомага министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната
дейност във въоръжените сили, и контролира
прилагането є;
16. подпомага министъра при осъществяване на политиката по опазването, поддържането
и възстановяването на военните паметници
в страната и в чужбина и по изпълнението
на правомощията му по Закона за военните
паметници;
17. подпомага методически осъществяването на дейностите, свързани с военните
клубове и военно-почивното дело.
Раздел IX
Щаб на отбраната
Чл. 34. (1) Щабът на отбраната е организиран в четири дирекции и два самостоятелни
отдела.
(2) Щабът на отбраната подпомага министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната
и заместник-началниците на отбраната при
осъществяване на техните функции, като
разработва военностратегически планове за
действие на въоръжените сили.
(3) Дейността на Щаба на отбраната се
организира и ръководи непосредствено от
определен от началника на отбраната заместник-началник на отбраната.
Чл. 35. Дирекция „Операции и подготовка“:
1. определя потребностите и организира
формирането и функционирането на системата
за командване и управление на въоръжените
сили;
2. разработва устави, концепции, доктрини,
списък с основни задачи и стандарти за подготовка и използване на войските и силите;
3. подпомага началника на отбраната съвместно с експерти от структурите на министерството при планирането, организирането
и извършването на контрола на войсковата
служба, бойната подготовка и оперативните
способности на щабовете и военните формирования от Българската армия; разработва
анализи, изводи и препоръки за войсковата
дейност в краткосрочен план;
4. участва в планирането в отговор на военнополитически кризи и кризи от невоенен
характер, в предварителното планиране и
обезпечава извършването на контрола на стратегическо ниво на провежданите операции;
5. планира и контролира мобилизационната готовност, мобилизационната подготовка,
мобилизацията и попълването на загубите
във въоръжените сили;
6. организира планирането и подпомага
началника на отбраната при осъществяването
на контрола на бойната готовност, носенето
на оперативното дежурство и привеждането
на въоръжените сили в по-високи степени на
бойна готовност;
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7. разработва стратегическите указания по
въвеждане и изпълнение на мерките за защита на силите, по планиране и провеждане
на специалните, информационните и психологическите операции, както и правилата за
използване на сила;
8. подпомага началника на отбраната при
определяне на изискванията, способностите
и осъществяването на дейностите в областта
на военноинженерното осигуряване, ядрената,
химическата и биологическата защита, неутрализирането на невзривени боеприпаси и
противодействието на импровизирани взривни
устройства;
9. организира и осъществява общото ръководство на дейностите по гражданско-военно сътрудничество при провеждането на
операции;
10. осъществява междуведомствена координация по разпределение, управление и
използване на въздушното и морското пространство, както и дейностите по разрешаване
преминаването и пребиваването на територията на Република България на военнослужещи, кораби и въздухоплавателни средства
на съюзнически и чужди въоръжени сили;
11. организира планирането и контрола по
охрана на въздушното пространство, охрана
от въздуха на стратегически обекти, обекти
от критичната инфраструктура, използването
на вътрешните морски води и териториалното
море за военни цели и в операции за пресичане на терористични действия;
12. планира и анализира дейността по
оказване на помощ на населението, организира и координира участието на въоръжените
сили при овладяване и/или преодоляване на
последствията от бедствия;
13. подпомага началника на отбраната при
осъществяване на планирането на бойната
подготовка на Българската армия и ръководи процеса при организиране, провеждане и
отчитане на същата;
14. планира, организира, ръководи и участва в провеждането на национални учения,
съюзни, регионални и двустранни учения по
отделни споразумения/спогодби и учения по
инициативите за партньорство;
15. планира и координира дейностите по
моделиране и симулации, използвани в подготовката на министерството и Българската
армия;
16. организира и контролира процеса на
сертифициране на щабове и военни формирования от Българската армия;
17. организира и контролира спазването
на вътрешните правила и организацията на
войсковата служба в режимните военни формирования и обекти от въоръжените сили;
18. подпомага министъра при осъществяване на дейностите по опазване и възстановяване
на околната среда в районите на дислокация
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на военните формирования и в местата на
провеждане на операции, учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната;
19. ръководи процеса на анализ и извличане
на поуки от практиката при провеждане на
бойната подготовка, участие в учения и текущи операции; извършва преглед, адаптиране
и въвеждане на добити поуки и практики от
партньорите в НАТО и Европейския съюз;
20. координира съгласуването със Съвместното командване на силите и видовете
въоръжени сили на квалификационните характеристики и учебните планове за обучението
на слушатели, курсанти и кадети във Военна
академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни
училища;
21. п л а н и ра , орг а н и зи ра и и зв ърш в а
админист ративното осигуряване на председателството на Комитета на националните
резервни сили (NRFC) на НАТО.
Чл. 36. Дирекция „Логистика“:
1. подпомага министъра при формиране
на политиката по логистичното осигуряване
на въоръжените сили;
2. планира логистичното осигуряване на
въоръжените сили в рамките на процесите
на предварителното планиране и планирането
в отговор на кризи на стратегическо ниво;
3. организира разработването и внедряването на национална автоматизирана информационна система за управление на логистиката
и използването на информационни системи
на НАТО и ЕС в областта на логистичното
осигуряване от въоръжените сили;
4. организира и координира дейностите
по многонационалната логистика и ръководи
процеса на хармонизиране на националната
нормативна уредба в областта на логистиката на въоръжените сили с тази на НАТО и
Европейския съюз;
5. подпомага министъра при организиране,
координиране и провеждане на национално
ниво поддръжка от страната домакин (ПСД)
на съюзнически сили;
6. планира и координира стратегическия
транспорт за развръщане/ротация на националните сили и за тяхната логистична поддръжка в хода на операциите;
7. координира дейностите по заявяване,
доставка и разпределение на материалните ресурси за осигуряване на подготовката
и развръщането на войските и силите за
изпълнение на Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване;
8. определя военновременните потребности
от военна и гражданска продукция и услуги
за въоръжените сили;
9. води отчет и анализира състоянието на
осигуреността на въоръжените сили с въоръжение, техника и други материални ресурси;
10. организира и координира процесите по
въвеждането във и извеждането от експлоата-
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ция на въоръжение, бойна и специална техника, боеприпаси и други материални ресурси;
11. координира и контролира експлоатацията на материалните ресурси и участва в
процеса по модернизацията на въоръжението
и техниката;
12. организира освобождаването на въо
ръжените сили от въоръжение, боеприпаси,
бойна и специална техника и други материални ресурси;
13. координира и контролира дейностите
по бракуване на въоръжение, боеприпаси,
бойна и специална техника и други материални ресурси;
14. определя потребностите от инфраструктурни обекти за нуждите на въоръжените сили;
15. планира медицинското осигуряване;
16. планира, организира и контролира
метрологичното осигуряване;
17. планира и организира противопожарната
дейност във въоръжените сили;
18. подпомага министъра при провеждане
на политиката по енергийна ефективност и
определя прогнозни лимити за топлинна,
електрическа енергия и вода за формированията на въоръжените сили.
Чл. 37. Дирекция „Стратегическо планиране“:
1. разработва военностратегическите аспек
ти на основните национални и ведомствени
документи, свързани с отбраната и сигурността
на страната, и участва в хармонизирането им
със съюзните публикации на НАТО;
2. организира разработването и поддържането на Националната отбранителна стратегия и Доктрината на въоръжените сили на
Република България;
3. поддържа система за разработване и
актуализиране на национални концептуални
и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили;
4. изготвя анализи, оценки, позиции и препоръки по военностратегически аспекти на
съюзни военнополитически и стратегически
документи;
5. подпомага министъра и началника на
отбраната при ръководството на дейностите
по трансформацията на въоръжените сили на
Република България и координирането им с
НАТО и Европейския съюз;
6. участва в процеса на определяне на
мисиите и задачите на въоръжените сили,
извършва анализ и оценка на необходимите
отбранителни бр. и тяхното планиране, изграждане и поддържане;
7. организира и координира участието на
министерството в процесите по приемане,
планиране, изпълнение и отчет на целите за
способности на НАТО и развитието на способностите за Европейския съюз;
8. организира и координира участието на
страната ни в прегледа на отбранителните
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способности на НАТО от етапа „Преглед на
резултатите“, на процеса на планиране на
отбраната на НАТО;
9. организира и осигурява дейността на
работната група за координиране участието
на Република България в инициативата за
интелигентна отбрана на НАТО и за обединяване и споделяне на способности на
Европейския съюз;
10. организира и осигурява дейността на
Съвета по отбранителни способности;
11. организира и ръководи разработването
и поддържа Плана за развитие на въоръжените сили;
12. организира и координира процеса на
управление на ресурсите за отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
13. организира и провежда предварителното
планиране и планирането в отговор на кризи
за изпълнение на съюзните договорености и
специфични задачи към колективната отбрана
и сигурност и разработването на стратегически
планове за действие на въоръжените сили;
14. подготвя военнотехнически експертизи
относно участието в съюзни, коалиционни и
други операции и в международни военни
формирования;
15. координира участието в процеса на
формиране на военните аспекти на политиката
на НАТО и Общата политика за сигурност и
отбрана на Европейския съюз;
16. подпомага министъра в цялостното
ръководство и координация на дейностите,
свързани с националното и съюзното планиране на отбраната;
17. подпомага началника на отбраната при
участието му в работата на военните органи
на НАТО, Европейския съюз и в различните
формати на съюзно и регионално военно сътрудничество и изготвя военни оценки, анализи и препоръки по участието на Българската
армия в програмите и инициативите на НАТО,
Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз и в регионалното военно
сътрудничество;
18. разработва военнотехническите аспекти
и осигурява изпълнението на задълженията
на страната по осъществяването на контрола
на въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността в Европа;
19. провежда операционни анализи за осигуряване процесите на управление в областта на
отбраната и аналитична поддръжка на процеса
за определяне и планиране на способностите;
20. организира и координира процесите по
управление на риска при водене на операции.
Чл. 38. Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“:
1. подпомага министъра при определяне
на политиките и стратегиите за технологично
развитие на комуникационните, информационните, навигационните и сензорните системи;
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2. планира и координира изграждането на
комуникационните, информационните и навигационните системи в интерес на отбраната;
3. планира и координира изграждането и
използването на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на
страната и въоръжените сили при извънредно
положение, военно положение или положение
на война;
4. координира процеса на оперативно и
технологично съвместяване и интеграция на
комуникационните и информационните системи на министерството, структурите на пряко
подчинение на министъра и Българската армия с комуникационните и информационните
системи на държавните органи и институции
в интерес на отбраната на страната;
5. организи ра и ръководи п роцеса на
оперативно и технологично съвместяване,
интеграци ята на кому никационно-информационните, навигационните и сензорните
системи в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия с комуникационните и информационните системи
на НАТО и Европейския съюз;
6. планира, координира и конт ролира
жизнения цикъл на комуникационно-информационни системи в структурите на пряко
подчинение на министъра и Българската армия;
7. координира дейностите за комуникационно-информационно осигуряване на военните
формирования от структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия
при участие в съюзни и многонационални
операции;
8. организира използването на средствата
за защита на комуникационните и информационните системи и информация;
9. планира и координира изграждането
на системата за командване, управление,
комуникации, компютри и информация на
въоръжените сили;
10. организира изпълнението на дейности
по предотвратяване на компютърни инциденти и възстановяване на комуникационните и
информационните системи;
11. планира и координира използването
на комуникационните и информационните
ресурси на държавните и обществените пощенски и електронни съобщителни мрежи в
интерес на отбраната;
12. организира координацията на проектите
за комуникационно-информационно осигуряване на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската
армия в интерес на отбраната;
13. подпомага министъра при формулиране
и реализиране на политиката по управление
на радиочестотния спектър, предоставен за
нуждите на отбраната на страната, и участва
в междуведомствени и международни форуми
по хармонизиране на радиочестотния спектър;
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14. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Закона за гражданското въздухоплаване,
свързани с навигационните системи;
15. осъществява методическо ръководство
на органите по комуникационно-информационни системи на Съвместното командване
на силите, видовете въоръжени сили, стационарната комуникационна и информационна
система и военните формирования за комуникационно-информационна и навигационна
поддръжка на НАТО и Европейския съюз,
разположени на територията на страната.
Чл. 39. Отдел „Офис на началника на
отбраната“:
1. подпомага началника на отбраната и
заместник-началниците на отбраната при
изпълнение на ежедневната им дейност и
при участието им в работата на ведомствени
и междуведомствени органи;
2. събира, обобщава, анализира и подготвя
предложения за вземане на решения по ежедневната текуща кореспонденция на началника на отбраната и заместник-началниците
на отбраната;
3. подпомага началника на отбраната и
заместник-началниците на отбраната при
участието им в мероприятия, свързани с военното сътрудничество;
4. планира, подготвя и осигурява провеждането на оперативни съвещания и други
мероприятия под ръководството на началника
на отбраната и заместник-началниците на
отбраната;
5. подготвя документално и организира
участието в официалните и работните посещения на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната в страната;
6. координира с другите структ у ри на
министерството и непосредствено организира участието на началника на отбраната в
работата на военните комитети на НАТО и
Европейския съюз и на заместник-началниците
на отбраната в официални срещи;
7. организира осъществяването на съгласувателния режим за достъп до обектите и военните формирования от Българската армия;
8. осъществява контрол за изпълнението
на приоритетните задачи и спазването на
поставените срокове в дейността на Щаба на
отбраната и Българската армия;
9. организира медийните изяви на началника на отбраната и заместник-началниците
на отбраната;
10. осигурява превод на кореспонденцията
и консекутивния превод при срещи на началника на отбраната, заместник-началниците
на отбраната и на дирекциите в Щаба на
отбраната;
11. подпомага изготвянето на проекти на
актове на началника на отбраната и заместник-
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началниците на отбраната, съгласува и/или
изготвя становища за законосъобразност на
проектите на актове на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната.
Чл. 40. Отдел „Съвместни съоръжения“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната,
началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната при формирането на
национална позиция и при провеждането
на националната политика по прилагането
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството
на САЩ за сътрудничество в областта на
отбраната (ССОО) и на споразуменията по
прилагането му;
2. организира изпълнението на правомощията на министъра и на съпредседателя
на Съвместната комисия по прилагането на
ССОО и на споразуменията по прилагането му;
3. подпомага работата на съпредседателя
и на Съвместната комисия, планира, разработва документи и организира заседанията
на комисията и на Изпълнителния комитет,
организира и координира изпълнението на
решенията на комисията и отчита резултатите
от прилагането на ССОО;
4. организира и координира дейностите и
мероприятията и осъществява взаимодействието между структурите в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия, както и между
Министерството на отбраната и други министерства, ведомства, организации и структури
от държавната и местната администрация по
изпълнението на ССОО;
5. разработва Плана за съвместна българоамериканска подготовка и учения в страната
и в чужбина за учебната година;
6. осъществява координацията със Силите
на САЩ, включително с трети страни при
тяхно участие, по използването на съвместните
съоръжения, организацията и провеждането на
съвместната българо-американска подготовка
и учения в страната и в чужбина;
7. координира дейностите по изграждането,
функционирането, подобряването и развитието
на инфраструктурата на съвместните съоръжения на територията на Република България и
тяхната довеждаща външна инфраструктура;
8. планира, организира, координира и
участва в работата на подкомитетите към
Съвместната комисия;
9. осъществява координация и обмен на
информация с Европейското командване, командванията на Сухопътните войски, Силите
за Специални операции, Военновъздушните
сили, Военноморските сили, Морската пехота и Инженерния корпус на въоръжените
сили на САЩ, Офиса на аташето по отбраната и Офиса за военно сътрудничество към
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Посолството на САЩ при организиране на
мероприятията и изпълнение на дейностите,
свързани с прилагането на ССОО;
10. организира срещи, преговори и консултации, свързани с прилагането на ССОО,
и участва в мероприятия по осъществяване
на двустранното сътрудничество със САЩ в
областта на отбраната;
11. организира дейностите по осигуряване на достъпа на представители на Силите
на САЩ, изпълнителите и служителите по
договори със Силите на САЩ, а когато е
договорено – и на такива от трети страни,
до съвместните съоръжения, военни и граждански обекти и съоръжения на територията
на Република България при осъществяване на
дейности по прилагане на ССОО и изпълнение
на плана за съвместна българо-американска
подготовка и учения;
12. координира и организира от българска
страна дейностите по подпомагане Силите
на САЩ по изпълнение на мероприятия от
програмата на САЩ за хуманитарна помощ
и реконструкция и съвместни мероприятия
по военно-гражданско сътрудничество.
Раздел X
Организация на работата в администрацията
Чл. 41. (1) Организацията на работа на
министерството се осъществява по реда на
правилника и инструкцията на министъра по
чл. 91 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Административните звена в министерството осъществяват функциите си по
компетентност чрез интегрирана експертиза,
хоризонтална координация и пряк обмен на
информация помежду си.
(3) При необходимост ръководителите
на административни звена организират създаването на работни групи за решаване на
възникналите проблеми.
Чл. 42. Военнослужещите, държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред
прекия си ръководител за изпълнението на
работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 43. За образцово изпълнение на служебните си задължения военнослужещите,
държавните служители и лицата, работещи по
трудово правоотношение в министерството,
могат да бъдат награждавани при условия и
по ред, определени с Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 44. Военнослужещите в министерството, работещи с класифицирана информация
и/или владеещи чу ж ди езици, полу чават
допълнителни месечни възнаграждения при
условия, по ред и в размери, определени от
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министъра в рамките на средствата за работна
заплата по бюджета за съответната година.
Чл. 45. По конкретни проблеми министърът със заповед може да създава съвети като
консултативни звена. Дейността на съветите
се обслужва от административните звена на
министерството.
Чл. 46. Непосредственото ръководство на
административните звена в министерството
се осъществява от техните ръководители,
които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при
осъществяване на функциите им.
Чл. 47. (1) Ръководителят на административно звено:
1. ръководи повереното му административно звено за изпълнение на функциите му
по правилника;
2. организира работата в съответното звено,
контролира и отговаря за срочното изпълнение на задачите;
3. докладва на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет,
постоянния секретар на отбраната, началника
на отбраната и заместник-началниците на отбраната по въпроси от тяхната компетентност;
4. участва при покана в работата на политическия кабинет;
5. осигурява взаимодействието с другите
звена на министерството;
6. изготвя ежегодно отчет за дейността на
ръководеното от него звено и предлага мерки
за усъвършенстване на дейността му;
7. п ред ла га назнача ва не, повиша ва не,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на работещите в съответното
звено служители;
8. дава предложения за повишаване квалификацията на служителите от звеното в
съответствие с функциите му.
(2) Ръководителите на административни
звена периодично представят на контролиращите ги длъжностни лица информация за
изпълнението на поставените задачи.
Чл. 48. (1) Документите, изпратени до
министерството, се завеждат в канцеларията,
като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
Чл. 49. Преписките подлежат на насочване
според адресата или съдържанието им.
Чл. 50. (1) Министърът, заместник-министрите, началникът на политическия кабинет,
постоянният секретар на отбраната, началникът на отбраната и заместник-началниците на
отбраната възлагат преписките, насочени към
тях, с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
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(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
преписките на един или повече служители,
като конкретизират задачите.
Чл. 51. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа името и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата.
Чл. 52. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след
издаване на пропуск от охраната или след
представяне на документ, разрешаващ влизането, съгласно инструкция за охраната и
пропускателния режим в министерството,
издадена от министъра.
Чл. 53. (1) В министерството се организира приемна, където граждани и организации
могат да подават предложения, сигнали, жалби и молби. Работното време на приемната
се оповестява на интернет страницата на
министерството и на общодостъпно място в
сградата му.
(2) Приемното време на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на
отбраната, началника на отбраната, главния
инспектор и ръководителите на административни звена, обслужващи физически и
юридически лица, се оповестява на интернет
страницата и в приемната на министерството.
(3) Предложенията и сигналите – писмени
или устни – могат да бъдат подадени лично
или чрез упълномощен представител. Редът
за регистрация, както и организацията на
работа с предложенията и сигналите в министерството се уреждат с акт на министъра.
Чл. 54. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,30
до 13,00 ч.
(2) Министърът на отбраната обявява ежегодно със заповед списък на служителите с
работно време с променливи граници от 7,30
до 18,30 ч. със задължително присъствие в
периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при задължително отработване на 8-часовия работен ден.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 90 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната – 892 щатни бройки
Политически кабинет
8
Постоянен секретар на отбраната
1
Началник на отбраната
1
Заместник-началници на отбраната
2

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Главен сержант на Българската армия
Инспекторат
дирекция „Сигурност на информацията“
дирекция „Вътрешен одит“
звено „Финансов контрол и материални
проверки“
звено „Протокол“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
дирекция „Връзки с обществеността“
дирекция „Правно-нормативна дейност“
дирекция „Финанси“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“
дирекция „Отбранителна политика“
дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“
дирек ци я „Уп равление на човешк и те
ресурси“
дирекция „Инвестиции в отбраната“
дирекция „Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка“
дирекция „Социална политика“
Щаб на отбраната
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
дирекция „Логистика“
дирекция „Стратегическо планиране“
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
отдел „Офис на началника на отбраната“
отдел „Съвместни съоръжения“

1
34
62
14
8
9
158
76
10
32
40
384
124
49
41
55
69
24
22
210
59
39
49
40
14
9

Приложение № 2
към чл. 27, ал. 2
Седалище и териториален обхват на отделите
„Регионална инфраструктура на отбраната“
1. Отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище София и с териториален
обхват: областите София, Перник, Кюстендил,
Благоевград и Софийска област. Към отдела има
офис в Дупница.
2. Отдел „Регионална инфраструкту ра на
отбраната“ със седалище Пловдив и с териториален обхват: областите Пловдив, Пазарджик,
Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол и Сливен. Към отдела има офиси в Хасково
и в Сливен.
3. Отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище Варна и с териториален
обхват: областите Варна, Добрич, Бургас, Шумен,
Търговище, Разград и Силистра. Към отдела има
офиси в Бургас и в Шумен.
4. Отдел „Регионална инфраструкту ра на
отбраната“ със седалище Плевен и с териториален обхват: областите Плевен, Враца, Монтана,
Видин, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе.
Към отдела има офис във Велико Търново.
409
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за многостранните разплащания в преводни
рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество
(Ратифицирано с Указ № 811 на Президиу
ма на Народното събрание на 30 ноември
1963 г. – ДВ, бр. 95 от 1963 г. В сила за Репуб
лика България от 18 май 1964 г.)
Правителствата на Народна република
България, Унгарската народна република,
Германската демократична република, Монголската народна република, Полската народна
република, Румънската народна република,
Съюза на Съветските социалистически републики и Чехословашката социалистическа
република,
като се ръководят от интересите за развитие
и задълбочаване на международното социалистическо разделение на труда, по-нататъшното
разширяване и укрепване на търговските и
икономическите връзки и
с цел усъвършенстването на системата за
разплащане и усилване на валутно-финансовото въздействие върху изпълняването на
взаимните задължения,
се договориха за следното:
Член І
Разплащанията, регламентирани с двустранни и многостранни споразумения, с
отделни договори за взаимни доставки на
стоки, както и със споразумения за други
плащания между Договарящите се Страни,
ще се извършват от 1 януари 1964 г. в преводни рубли.
Златното съдържание на преводната рубла
е 0,987412 грама чисто злато.
Всяка от Договарящите се Страни, която
има по сметки средства в преводни рубли, може
свободно да се разпорежда с тези средства за
разплащане с другите Договарящи се Страни.
Всяка от Договарящите се Страни при
сключване на търговски споразумения ще
осигурява балансиране в рамките на календарната година на постъпленията и плащанията
в преводни рубли като цяло с всички други
Договарящи се Страни. При това ще се вземат предвид създаването или използването на
възможни резерви в преводни рубли, както и
кредитните операции.
Всяка от Договарящите се Страни ще осигурява навременното и пълно изпълняване
на платежните си задължения в преводни
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рубли към другите Договарящи се Страни
и Международната банка за икономическо
сътрудничество.
Член ІІ
За целите на подпомагане на икономическото сътрудничество и развитие на народните
стопанства на Договарящите се Страни, както
и с цел разширяване на сътрудничеството
на тези Страни с други страни, се основава
Международна банка за икономическо сътрудничество със седалище в град Москва.
Членове на Банката са Договарящите се
Страни.
На Банката се възлага:
а) извършване на многостранни разплащания в преводни рубли;
б) кредитиране на външнотърговски и
други операции на Договарящите се Страни;
в) привличане и съхраняване на свободни
средства в преводни рубли;
г) привличане в сметки и във влогове на
злато, свободно конвертируема и друга валута
от страните – членки на Банката, както и от
други страни, и извършване на операции с тези
средства до размера на привлечените суми.
Съветът на Банката след приключване на
първата година от дейността на Банката ще
разгледа въпроса за формирането на част от
уставния капитал на Банката в злато и свободно конвертируема валута;
д) извършване на други банкови операции,
отговарящи на целите и задачите на Банката,
произтичащи от нейния Устав.
Освен изброените по-горе функции Банката
извършва финансиране и кредитиране, възлагани от заинтересовани страни, на съвместно
строителство, реконструиране и експлоатация
на промишлени предприятия и други обекти
за сметка на ресурсите, отпускани от тези
страни.
Дейността на Банката се регулира от това
Споразумение, Устава на Банката, който представлява неразделна част от това Споразумение, както и от инструкциите и правилата,
издавани от Банката в рамките на нейните
компетенции.
Член ІІІ
Уставният капитал на Международната
банка за икономическо сътрудничество се
определя в размер на триста милиона преводни рубли. Дяловите вноски (квотите) на
Договарящите се Страни в този капитал се
определят, като се изхожда от обема на износа
във взаимната им търговия, и представляват за:
Народна република
България
Унгарската народна
република

17 милиона рубли
21 милиона рубли

Германската демократична
република
55 милиона рубли
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Монголската народна
република
Полската народна
република
Румънската народна
република
Съюза на Съветските социалистически републики
Чехословашката социалистическа република

ДЪРЖАВЕН
3 милиона рубли
27 милиона рубли
16 милиона рубли
116 милиона рубли
45 милиона рубли

Вноските в уставния капитал на Банката
ще се осигуряват за сметка на доставките на
стоки, превишаващи вноса над балансираните
доставки на стоки от Договарящите се Страни
със суми, равни на размера на техните квоти.
Вноските в уставния капитал на Банката (в
преводни рубли) по желание на дадена страна
могат да бъдат извършвани от нея и в свободно
конвертируема валута или в злато.
Вноските ще се правят от всяка от Договарящите се Страни през първата година в
размер от 20 % от квотата, а през следващите – според решенията на Съвета на Банката.
Размерът на уставния капитал на Банката
може да бъде променен по решение на Договарящите се Страни.
Банката има резервен капитал, срокът,
размерът, целите и редът на образуване на
който се определят от Съвета на Банката.
Банката може да има и специални фондове,
които се създават от Съвета на Банката въз
основа на споразумения между Договарящите
се Страни.
Член ІV
Дейността на Международната банка за
икономическо сътрудничество се осъществява
на основата на пълно равноправие и зачитане на суверенитета на страните – членки на
Банката.
При разглеждане и решаване на въпросите,
свързани с дейността на Банката, членовете
на Банката се ползват с равни права.
Член V
Разплащанията между Договарящите се
Страни ще се извършват в преводни рубли
през Международната банка за икономическо сътрудничество с участието на банките
на Договарящите се Страни. Въвеждат се
следните основни принципи на системата за
многостранни разплащания:
а) разплащанията се извършват по сметки
в преводни рубли на банките на Договарящите се Страни, откривани в Международната банка за икономическо сътрудничество
или след съгласуване с нея – в банките на
Договарящите се Страни; при това банката
на страната износител изпраща съответните
стоково-разпоредителни и платежни документи пряко на банката на страната вносител;
банките на страните изпращат всекидневно
на Международната банка за икономическо
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сътрудничество информация в установена
форма с посочване съответно на сумата на
искането (постъплението) или на сумата на
плащането към банката на износителя;
б) плащанията се извършват в рамките на
наличните във всяка банка средства по сметките в преводни рубли, по които се завеждат
всички постъпления в полза на банката – притежател на сметката, включително и сумите
от получените кредити;
в) разпоредител на средствата по сметките
в преводни рубли е банката на Договарящата
се Страна, на чието име е открита сметката;
г) собствените и заемните средства на банките на Договарящите се Страни в преводни
рубли се разделят, поради което тези банки
откриват отделни сметки, по които се държат
средствата, принадлежащи на посочените
банки, и отделни заемни (кредитни) сметки, в
които се отчитат задълженията по получените
от такива банки заеми от Международната
банка за икономическо сътрудничество;
д) като приоритетна форма за разплащане
се определя инкасото с последващ акцепт
(инкасо с незабавно заплащане); при взаимно
договаряне между банките на Договарящите
се Страни могат да бъдат използвани и други
форми на плащане (инкасо с предварителен
акцепт, акредитиви, банкови преводи и др.);
е) Международната банка за икономическо
сътрудничество изплаща лихви върху паричните средства по сметките и във влоговете
диференцирано в зависимост от срока на
депозиране.
Съветът на Банката може да въвежда минимален размер на остатъка от средства по
сметките, върху който Банката не начислява
лихва.
Член VІ
Международната банка за икономическо
сътрудничество може да отпуска кредити:
а) за гарантиране на навременното разплащане за стокооборота при краткосрочно
надхвърляне на плащанията над постъпленията (разплащателен кредит); такъв кредит
се отпуска незабавно за плащане на стоки
при липса на средства в сметката на платеца; размерът на кредита за банката на всяка
от Договарящите се Страни се определя от
Съвета на Банката;
б) за покриване на надхвърляне на плащанията над постъпленията, предизвикано от
сезонни и други условия при производството
и реализацията на стоките; размерът на такъв
кредит и сроковете за погасяването му се
определят от Съвета на Банката на базата на
плановете за постъпления и плащания, произтичащи от плана за износ и внос на стоки,
и за други операции; този кредит се отпуска
за срок в рамките на календарната година;
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в) за покриване на временно извънпланово
надхвърляне на плащанията над постъпленията, предизвикано от забавяне на доставката
на стоки над определените срокове; този
кредит се отпуска по решение на Съвета на
Банката със срок за погасяване до края на
календарната година и при по-високи лихви;
заедно с отпускането на такъв кредит Банката
съобщава за това на Договарящите се Страни
съгласно член VІІ от това Споразумение;
г) за операции, свързани с разширяването
на стокооборота над съгласуваните между
Договарящите се Страни стокови контингенти,
за период до края на календарната година;
д) за изравняване на платежния баланс
във връзка с временни трудности при стокооборота на отделните страни; този кредит
се отпуска в извънредни случаи по решение
на Съвета на Банката, като при това срокът
за погасяване на такъв кредит се определя
от Съвета на Банката в зависимост от конкретните условия, но не може да надхвърля
времето до края на следващата година;
е) за с ъвмес т но с т рои т елс т во, реконструиране и експлоатация на промишлени
предприятия и други обекти; този кредит се
отпуска за сметка на ресурсите, заделяни от
заинтересованите страни.
За използването на кредити се начисляват
лихви. Лихвените нива се определят от Съвета
на Банката диференцирано в зависимост от
вида и срока на кредита и като се изхожда
от необходимостта да се стимулира икономичното използване на паричните средства
и да се осигури рентабилността на Банката.
По решение на Съвета на Банката разплащателен кредит може да бъде отпускан, без
да се начислява лихва; предвид спецификата
на стокооборота на отделните страни без
начисляване на лихва могат да бъдат отпускани кредити и за сезонни нужди, но така
че общият размер на безлихвените кредити
да не надхвърля три процента от годишния
стокооборот на съответната страна със страните – членки на Банката.

чаването и прекратяването на кредитирането
се извършва за период, определен от Съвета
на Банката;
б) да информира въз основа на данните,
с които разполага, съответните органи, а в
необходимите случаи – правителствата на
Договарящите се Страни, за нарушаването
на задълженията по плащанията за доставените им стоки, както и на задълженията по
финансирането и кредитирането на строителството, реконструирането и експлоатацията
на съвместни промишлени предприятия и
други обекти.
При извършването на разплащания и кредитиране в преводни рубли Банката ще осигури
отчетност за изпълняването на задължения на
Договарящите се Страни по плащанията им.

Член VІІ
При изпълняване на възложените є функции
по разплащанията и кредитирането Международната банка за икономическо сътрудничество изцяло ще съдейства за спазването от
Договарящите се Страни на задълженията
им по взаимните доставки и усилването на
плановата и платежната дисциплина при
разплащанията между тях.
Във връзка с това Банката се упълномощава:
а) да ограничава и изцяло да прекратява
предоставянето на кредитите на банките от
онези Договарящи се Страни, които нарушават
платежните си задължения пред Банката или
пред другите Договарящи се Страни; ограни-

Член Х
Участието на страните в Международната
банка за икономическо сътрудничество и дейността на Банката не могат да бъдат каквато
и да било пречка за развитието на преките
финансови и други делови връзки на Договарящите се Страни както между тях самите,
така и с други страни.

Член VІІІ
Разплащанията при нетърговските операции, извършвани по вътрешни цени на дребно
и по тарифи за услуги, ще се извършват по
отделни сметки в националните валути в банките на Договарящите се Страни въз основа
на действащите споразумения за разплащане
по нетърговски плащания между тези Страни.
Тези сметки могат да се захранват от сметки
в преводни рубли с преизчисляване според
коефициента и курса с надбавки (отстъпки)
за нетърговски плащания, въведени със споменатите споразумения за разплащане по
нетърговски плащания. Средствата от сметките за нетърговски плащания могат да се
прехвърлят към сметките в преводни рубли
също и с прилагането на споменатия по-горе
коефициент и курс.
Член ІХ
По решение на Съвета на Международната
банка за икономическо сътрудничество Банката може да извършва разплащания в преводни
рубли със страни, които не са участнички
в това Споразумение. Редът и условията на
разплащанията в преводни рубли с такива
страни се определят от Съвета на Банката по
договореност със заинтересованите страни.

Член ХІ
Международната банка за икономическо
сътрудничество се ползва на територията на
всяка от Договарящите се Страни с право
способността, която е необходима за осъществяване на нейните функции и за постигане
на целите є.
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Банката, както и представителите на страните в Съвета на Банката и длъжностните
лица на Банката се ползват на територията
на всяка от Договарящите се Страни с привилегиите и имунитетите, които са необходими
за изпълняването на функции и за постигане
на целите, предвидени в това Споразумение
и в Устава на Банката.
Правоспособността, привилегиите и имунитетите, които са споменати в този член,
произтичат от Устава на Банката.
Член ХІІ
Договарящите се Страни ще направят
измененията, произлизащи от това Споразумение, в действащите между тях двустранни
споразумения, определящи разплащанията по
клиринговите сметки, или ще сключат нови
споразумения, предвиждащи разплащания в
преводни рубли.
След подписването на това Споразумение
Договарящите се Страни ще заявят за денонсирането на Споразумението за многостранния
клиринг от 20 юни 1957 г. съгласно член 15
на това Споразумение.
Дългът на Договарящите се Страни, натрупан към 1 януари 1964 г. по двустранните
клирингови сметки, ще бъде взет предвид при
сключването на търговските споразумения за
1964 г. и погасен в рамките на тези споразумения в преводни рубли по ред, съгласуван
между заинтересованите Страни.
Член ХІІІ
Със съгласието на всички Договарящи се
Страни към това Споразумение могат да се
включат други страни, споделящи целите и
принципите му и поемащи задълженията, произтичащи от това Споразумение и от Устава
на Международната банка за икономическо
сътрудничество.
Документът за включването им се предава
на депозитаря на това Споразумение.
Член ХІV
Това Споразумение подлежи на ратифициране и влиза в сила от датата, на която последната от Договарящите се Страни предаде
своето ратификационно писмо на депозитаря
на това Споразумение.
Споразумението обаче ще бъде временно
задействано от 1 януари 1964 г., освен ако към
тази дата то не влезе в сила съгласно първата
алинея на този член.
По о т ношен ие на с т ра н и т е, кои т о се
включват към това Споразумение, за дата на
влизане в сила на Споразумението ще се счита
датата на съгласие от всички Договарящи се
Страни за присъединяване на съответните
страни към Споразумението.
Член ХV
Това Споразумение може да бъде изменено
единствено след получаване на съгласие за
това от всички Договарящи се Страни.

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Всяка от Договарящите се Страни може да
се откаже от участие в това Споразумение,
след като уведоми за това Секретариата на
Съвета за икономическа взаимопомощ наймалко шест месеца предварително и като погаси в рамките на този период задълженията
си, произтичащи от това Споразумение.
Това Споразумение прекратява действието
си, ако бъде денонсирано най-малко от 2/3
от Договарящите се Страни.
Член ХVІ
Това Споразумение ще бъде предадено за
съхранение в Секретариата на Съвета за икономическа взаимопомощ, който ще изпълнява
функциите на депозитар на това Споразумение.
Съставено в град Москва на 22 октомври
1963 г. в един екземпляр на руски език. Заверени копия на това Споразумение ще бъдат
изпратени от депозитаря на всички Договарящи се Страни.
Приложение

УСТАВ

на Международната банка за икономическо
сътрудничество
Международната банка за икономическо
сътрудничество е основана съгласно Споразумение между правителствата на Народна
република България, Унгарската народна
република, Германската демократична република, Монголската народна република,
Полската народна република, Румънската
народна република, Съюза на Съветските
социалистически републики и Чехословашката социалистическа република с цел да
съдейства за икономическото сътрудничество
и развитието на народното стопанство на страните – членки на Банката, и разширяването
на търговските и икономическите им връзки
с други страни.
І
Общи положения
Член 1
Международната банка за икономическо
сътрудничество, наричана по-долу „Банката“,
организира и извършва разплащателни, кредитни, финансови и други банкови операции.
Член 2
1. Банката е юридическо лице с наименование „Международна банка за икономическо
сътрудничество“.
2. Банката е оправомощена:
а) да сключва споразумения, както и да
извършва всякакви сделки в рамките на своята компетенция;
б) да придобива, наема и отчуждава имущество;
в) да подава искове и да се явява като
ответник в съда и арбитража;
г) да открива на територията на страната
на своето седалище, както и на територията
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на други страни, свои клонове и офиси и да
има свои представителства;
д) да издава разпоредби и правила по въпроси, отнасящи се до нейната компетенция;
е) да извършва други действия, насочени
към изпълнението на задачите, възложени на
Банката с този Устав.
3. Банката носи отговорност за задълженията си в рамките на принадлежащото є
имущество. Банката не носи отговорност за
задълженията на страните – членки на Банката, както и страните – членки на Банката,
не носят отговорност за задълженията на
Банката.
4. Банката има печат с надпис „Международна банка за икономическо сътрудничество“.
Клоновете и офисите на Банката имат печат
със същия надпис с добавено название на
клона или офиса.
Седалището на Банката е в град Москва,
СССР.
Член 3
Банката гарантира тайната при операциите, сметките и влоговете на клиентите и
кореспондентите.
Всички длъжностни лица и служители на
Банката са задължени да пазят тайната при
операциите, сметките и влоговете на Банката,
на нейните клиенти и кореспонденти.
ІІ
Капитал и фондове на банката
Член 4
Банката разполага с уставен капитал и с
резервен капитал. Банката може да има също
и специални фондове.
Член 5
Уставният капитал на Банката е 300 милиона преводни рубли и се формира чрез вноски
в преводни рубли.
Страна – членка на Банката, има право да
прави вноски в уставния капитал на Банката
(в преводни рубли) и в свободно конвертируема валута или злато.
Вноските в уставния капитал се правят
по реда и в сроковете, определени от Съвета
на Банката.
Уставният капитал на Банката служи като
гаранция за задълженията и се използва за
целите, предвидени от Устава на Банката.
Размерът на уставния капитал на Банката
може да бъде променян въз основа на решение
на страните – членки на Банката.
Вноските на страната подлежат на връщане
в случай на излизане на страната от Банката.
При това от сумата на вноската се удържа
сумата на задълженията на тази страна към
Банката.
При прекратяване на дейността на Банката
вноските и другите налични средства на Банката след приспадане на сумите за покриване
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на задължения при взаимното уреждане на
претенциите на страните – членки на Банката,
подлежат на връщане на страните, които са
членки на Банката.
Член 6
На страната, която е направила своята
вноска в уставния капитал на Банката, се
издава свидетелство, което представлява потвърждение и доказателство за направената
от нея вноска.
Член 7
Банката има резервен капитал, срокът,
размерът и редът на формиране на който се
определят от Съвета на Банката.
Член 8
Специални фондове се формират от Съвета
на Банката въз основа на договореност между
страните – членки на Банката.
ІІІ
Операции на Банката
Разплащателни операции на Банката
Член 9
Банката организира и извършва многостранни разплащания в преводни рубли за
търговски и други операции.
Член 10
Разплащанията се извършват по сметки в
преводни рубли на банки на страните членки,
наричани по-нататък упълномощени банки,
откривани в Международната банка за икономическо сътрудничество или след съгласуване
с нея в други упълномощени банки.
Плащанията се извършват в рамките на
наличните във всяка упълномощена банка
средства по сметките в преводни рубли.
Член 11
Банката по реда, определян от Съвета на
Банката, приема и влага средства в преводни
рубли и в друга валута. Банката извършва и
други банкови операции.
Извършването на операции, откриването,
воденето и закриването на сметки в Банката
се извършва по реда, определян от Съвета
на Банката.
Упълномощените банки, които имат средства в преводни рубли по сметките в Банката, могат свободно да се разпореждат с
тези средства за разплащания, извършвани в
преводни рубли.
Притежателите на сметки в Банката в други
валути могат свободно да се разпореждат със
средствата в тези сметки.
Член 12
Упълномощените банки държат паричните
средства в преводни рубли в Международната банка за икономическо сътрудничество.
Банката изплаща лихва върху тези средства
в размер, определян от Съвета на Банката.
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Член 13
Банката извършва разплащателни операции, свързани с финансиране на капиталовложения и кредитиране на предприятия и
други обекти, които се строят, реконструират
и експлоатират съвместно от заинтересованите страни.
Член 14
Банката може да извършва разплащания в
преводни рубли и със страни, които не са членове на Банката. Редът и условията за такива
разплащания в преводни рубли се определят
от Съвета на Банката след договаряне със
заинтересованите страни.
Член 15
Банката може да издава чекове в преводни
рубли и в друга валута, да извършва операции
с тези чекове, както и с чекове на други банки.
По решение на Съвета на Банката могат да
се издават други платежни документи.
Член 16
Банката може да издава гаранции за паричните задължения на банките от страните
членки на други юридически, а и на физически лица.
Член 17
Банката може да си сътрудничи или да
участва в организации, чиято дейност отговаря
на задачите на Банката.
Член 18
Банката сключва с други банки споразумения за реда на разплащанията и на водене
на откриваните сметки в Банката, както и
сключва кореспондентски и други договори.
Кредитни операции на Банката
Член 19
Банката отпуска кредити на упълномощените банки. Кредитирането се извършва за
определени цели и при условия за връщане
на кредита в определените срокове.
Целите, за които се отпускат кредитите,
редът на тяхното отпускане, гарантиране и
погасяване се определят от Съвета на Банката.
Член 20
Банката подготвя кредитни планове за
извършване на кредитните операции.
Кредитните планове на Банката се подготвят въз основа на двустранни и многостранни
търговски споразумения по искане от страна
на упълномощените банки за отпускане на
кредити. Кредитните планове се утвърждават
от Съвета на Банката. При постъпване на
искане от страна на упълномощените банки
за кредит, надхвърлящ сумите, предвидени в
кредитния план, Банката разглежда искането,
като взема предвид представените от упълномощената банка данни за изпълняването
от страната на търговските споразумения и
други необходими за това материали.
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Член 21
За получаваните от Банката кредити кредитополучателите плащат лихва, чийто размер
се определя от Съвета на Банката.
Член 22
Погасяването на отпуснатия от Банката
кредит се извършва при настъпване на падежа
чрез прехвърляне от страна на Банката на
сумата по кредита от текущата сметка на банката кредитополучател въз основа на издаден
от нея срочен неотменим акредитив по реда
на приоритетност без специално нареждане
от страна на банката кредитополучател за
всеки отделен случай.
При липса или недостиг на средства по
текущата сметка на банката кредитополучател
платежното искане може да бъде насочено
по същия ред към средствата, постъпващи
по тази сметка.
Член 23
Банката извършва финансиране и кредитиране, възлагани от заинтересовани страни,
на съвместно строителство, реконструиране и
експлоатация на промишлени предприятия и
други обекти с ресурсите, отпускани от тези
страни.
Член 24
Банката извършва разплащателни, кредитни, депозитни, арбитражни, гаранционни
и други операции в свободно конвертируема
валута, както и такива операции със злато в
размера на привлечените средства.
ІV
Управление на Банката
Член 25
Органите за управление на Банката са
Съвет и Управителен съвет на Банката.
Съвет на Банката
Член 26
Съветът на Банката е висшият орган на
управление, който провежда общото ръководство на дейността на Банката.
Съветът на Банката се състои от представители на всички страни – членки на Банката,
при това всяка страна – членка на Банката,
има право на един глас независимо от размера
на нейната вноска в капитала на Банката.
Членовете на Съвета на Банката се назначават от правителствата на страните – членки
на Банката, до трима представители от всяка
страна.
Съветът на Банката се събира на заседания според необходимостта, но не по-рядко
от веднъж на тримесечие.
За председател на заседанията на Съвета
се редуват представителите на всяка страна – членка на Банката.
Член 27
Решенията на Съвета на Банката се вземат
единодушно.
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Процедурните правила на Съвета се определят от самия Съвет.
Член 28
Съветът на Банката:
а) определя общите насоки в дейността на
Банката за установяване на делови връзки
и сътрудничество на Банката с банките от
страните членки, банките от други страни,
както и сътрудничеството или участието в
организации, чиято дейност отговаря на задачите на Банката;
б) утвърждава по предложение на Управителния съвет на Банката кредитните и други
планове на Банката, годишния отчет, баланса
и разпределението на печалбата на Банката,
структурата и щатното разписание на Банката, наредбите и правилниците на Банката по
въпросите на кредитирането, финансирането,
международните разплащания и валутните
операции, определящи взаимоотношенията на
Банката с клиентелата є; определя нивото на
лихвените проценти за кредитите, влоговете,
текущите и другите сметки; структурата и
щатното разписание на Банката, сметката
за административно-управленските разходи
на Банката;
в) създава специални фондове на Банката
по договореност между страните – членки
на Банката;
г) назначава Председател и членове на
Управителния съвет на Банката;
д) назначава Ревизионната комисия на
Банката, изслушва нейните отчети и взема
решения по тях;
е) решава да бъдат откривани и закривани
клонове, офиси и представителства на Банката;
ж) изслушва отчетите на Управителния
съвет на Банката за дейността є и взема
решения по тях;
з) внася за разглеждане от страните членки
предложения за приемане на нови членове
на Банката;
и) утвърждава Правилника за условията
на труд на служителите в Банката;
к) изпълнява други функции, произтичащи
от този Устав, които ще бъдат необходими
за постигането на целите и изпълнението на
задачите на Банката.
Управителен съвет на Банката
Член 29
Управителният съвет на Банката е изпълнителен орган и извършва прякото ръководство на дейността на Банката в рамките на
пълномощията, предоставени му съгласно
този Устав, и в съответствие с решенията на
Съвета на Банката.
Управителният съвет е отговорен пред
Съвета на Банката и му е подотчетен.
Управителният съвет се състои от Председател и членове на Управителния съвет,
назначавани сред г ра ж даните на всичк и
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страни – членки на Банката, с мандат до пет
години. Броят на членовете на Управителния
съвет се определя от Съвета на Банката.
В случай на временно отсъствие на Председателя на Управителния съвет задълженията му
се поемат от един от членовете на Управителния съвет с решение на Управителния съвет.
Председателят и членовете на Управителния съвет, когато изпълняват служебните си
задължения, действат като международни
длъжностни лица, независими от организациите и официалните лица на страните, чиито
граждани са.
Член 30
Управителният съвет на Банката, в лицето
на Председателя или другите упълномощени
от Управителния съвет длъжностни лица на
Банката, я представлява по всички въпроси
и дела на Банката пред официалните лица,
държавните и международните организации
и други юридически лица, внася от името на
Банката претенции и искове в съда и арбитража.
Управителният съвет на Банката може да
упълномощава длъжностни лица от Банката
въз основа на специално издадено пълномощно
да я представляват.
Задълженията и пълномощните на Банката са валидни при наличието върху тях
на два подписа – на Председателя и на член
на Управителния съвет, а в отсъствие на
Председателя – при наличието на подписите
на двама членове на Управителния съвет
на Банката, едини ят от които трябва да
бъде членът на Управителния съвет, който
изпълнява задълженията на Председател на
Управителния съвет.
Член 31
Управителният съвет на Банката разглежда
основните въпроси от оперативната дейност
на Банката, по-специално:
а) въпросите, чието решаване или утвърждаване по силата на този Устав е отнесено
към компетенцията на Съвета на Банката, и
подготвя съответните материали и предложения за разглеждане от Съвета на Банката;
б) за определяне на реда за подписване
на финансово-разплащателните документи и
кореспонденцията от името на Банката, реда
за подписване и издаване на пълномощни от
името на клоновете и офисите на Банката,
формата на финансово-разплащателните документи, използвани във взаимоотношенията на
Банката с клиентите, лихвите по кредитите,
влоговете, текущите и други сметки съгласно
решенията на Съвета на Банката, размера на
комисионното възнаграждение за изпълнение
на поръченията на своите клиенти и кореспонденти, реда и условията на издаване от
Банката на гаранции, както и за условията
на приемане за отчитане и обезпечаване на
полици и други парични задължения;
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в) за контрола върху дейността на управленията и отделите на Банката, нейните
клонове, офиси и представители;
г) въпросите за използването на имуществото и средствата на Банката.
Управителният съвет на Банката в рамките
на компетенциите си има право да внася предложения за обсъждане в Съвета на Банката.
Редът за работа на Управителния съвет се
определя от самия Управителен съвет.
За решенията, взети от Управителния съвет
на Банката, се съставят протоколи. За изпълняването на решенията на Управителния съвет
могат да бъдат издавани заповеди, разпоредби
или правила, които се подписват от Председателя на Управителния съвет или от упълномощен
от него член на Управителния съвет.
Член 32
Председателят на Управителния съвет ръководи дейността на Управителния съвет на
Банката и извършва действията за осигуряване
на изпълнението на задачите, възложени на
Банката с този Устав.
Председателят на Управителния съвет:
а) се разпорежда съгласно този Устав и
решенията на Съвета на Банката с цялото
имущество и средства на Банката;
б) представлява Банката;
в) издава заповеди и взема решения по
оперативни въпроси от дейността на Банката;
г) подписва задължения и пълномощни от
името на Банката съгласно член 30 от този
Устав;
д) назначава и освобождава служителите в
Банката с изключение на директорите, които
са членове на Управителния съвет на Банката,
както и определя съгласно утвърденото от
Съвета щатно разписание и сметката за административно-управленски разходи размера
на работната заплата и поощрява отличилите
се служители;
е) изпълнява други функции, произтичащи от този Устав и решенията на Съвета на
Банката.
V
Организация на Банката
Член 33
Банката има управления, отдели, клонове, офиси и представителства, създавани в
съответствие със структурата на Банката,
утвърждавана от Съвета на Банката.
Персоналът на Банката се формира от
граждани на страните – членки на Банката,
в съответствие с Правилника за условията на
труд на служителите в Банката.
За целите на независимото изпълняване от страна на служителите в Банката на
задълженията им на тях им се предоставят
привилегии и имунитети съгласно член 40
от този Устав.
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VІ
Ревизия на дейността на Банката
Член 34
Ревизията на дейността на Банката, която
включва проверка на ежегодния отчет на
Управителния съвет на Банката, на касата и
имуществото, ревизия на счетоводния отчет,
отчетността и деловодството на Банката,
нейните клонове и офиси, се извършва от
Ревизионната комисия, назначавана от Съвета
на Банката за срок от две години, в която
влизат председател на Ревизионната комисия
и четирима членове.
Председателят и членовете на Ревизионната
комисия не могат да заемат каквито и да било
други длъжности в Банката.
Организацията и редът на ревизиите се
определят от Съвета на Банката.
Член 35
Управителният съвет на Банката предоставя
на Ревизионната комисия всички необходими
материали за извършване на ревизиите.
Ревизионната комисия представя отчетите
си на Съвета на Банката.
VІІ
Ред за разглеждане на споровете
Член 36
Претенции към Банката могат да бъдат
предявявани в рамките на две години от
момента на възникване на правото на иск.
Член 37
Споровете на Банката с нейните клиенти
трябва да се разглеждат в арбитраж, избиран
измежду действащите или новосформиран по
договореност между страните.
При липсата на споменатата договореност
решаването на спора се предава за разглеждане на арбитражния съд при търговскопромишлената палата на страната, в която е
разположена Банката.
VІІІ
Привилегии и имунитети на Банката и
нейните длъжностни лица
Член 38
1. Имуществото на Банката, нейните активи
и документи, независимо от мястото, където
се намират, както и операциите на Банката
се ползват с имунитет срещу всякаква форма
на административна и съдебна намеса с изключение на случаите, когато Банката сама
се отказва от имунитета си. Помещенията на
Банката, както и на нейните клонове, офиси
и представителства на територията на която
и да било страна – членка на Банката, са
неприкосновени.
2. Банката на територи ята на страните – членки на Банката:
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а) се освобождава от всички преки данъци
и такси – както общодържавни, така и местни;
тази разпоредба няма да бъде прилагана по
отношение на таксите за комунални и други
услуги;
б) се освобождава от митнически такси и
ограничения при внасянето и изнасянето на
предмети за служебно ползване;
в) се ползва на територията на всяка от
страните – членки на Банката, с всички преференции по отношение на първостепенност,
тарифи и такси за пощенски, телеграфни и
телефонни услуги, които в дадената страна
се предоставят на дипломатическите представителства.
Член 39
1. На представителите на страните в Съвета
на Банката при изпълнение на служебните
им задължения на територията на всяка от
страните – членки на Банката, се предоставят
следните привилегии и имунитети:
а) имунитет срещу личен арест или задържане, както и срещу юрисдикцията на
съдебните органи по отношение на всички
действия, които могат да бъдат извършени
от тях като представители;
б) неприкосновеност на всички книжа и
документи;
в) същите митнически преференции по
отношение на личния багаж, каквито се предоставят на съответните по ранг служители
на дипломатическ ите представителства в
дадената страна;
г) освобождаване от лични задължения и
от преки данъци и такси по отношение на
паричните суми, изплащани на представителите на назначилата ги страна.
2. Привилегиите и имунитетите, предвидени
в този член, се предоставят на изброените в
него лица изключително в интерес на служебните им задължения. Всяка страна – членка
на Банката, има право и е задължена да се
откаже от имунитета на свой представител
във всички случаи, когато според тази страна
имунитетът пречи на осъществяването на
правосъдие и отказването от имунитет няма
да накърни постигането на целите, за които
той е бил предоставен.
3. Разпоредбите на точка 1 от този член
не се прилагат за взаимоотношенията между
представителите на органите на страната,
чийто гражданин е представителят.
Член 40
1. Съветът на Банката по предложение
на Управителния съвет на Банката определя
категориите длъжностни лица от Банката,
по отношение на които се прилагат разпоредбите на този член. Фамилиите на такива
длъжностни лица периодично се съобщават
от Председателя на Управителния съвет на
компетентните органи на страните – членки
на Банката.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

2. Длъжностните лица от Банката, изпълняващи служебните си задължения на
територията на всяка от страните – членки
на Банката:
а) не носят съдебна и административна отговорност за всички действия, които могат да
бъдат извършвани от тях като длъжностни лица;
б) освобождават се от лични повинности и
от преки данъци и такси върху изплащаната
им от Банката заплата; въпросната разпоредба
не се прилага по отношение на длъжностните
лица от Банката, които са граждани на страната, в която е разположена Банката, нейните
клонове, офиси и представителства;
в) имат право на същите митнически преференции по отношение на личния им багаж,
каквито се предоставят на съответните по
ранг служители на дипломатическите представителства в дадената страна.
3. Привилегиите и имунитетите, предвидени
в този член, се предоставят на длъжностните
лица на Банката изключително в интерес на
служебните им задължения.
Председател ят на Управителни я съвет
на Банката има правото и е задължен да се
откаже от имунитета на длъжностните лица
на Банката във всички случаи, когато според
него имунитетът пречи на осъществяването
на правосъдие и отказването от имунитет
няма да накърни постигането на целите, за
които той е бил предоставен. По отношение
на Председателя и членовете на Управителния съвет на Банката правото на отказ от
имунитет принадлежи на Съвета на Банката.
ІХ
Отчетност
Член 41
За операционна година на Банката се
смята периодът от 1 януари до 31 декември
включително.
Год иш н и т е ба ла нси се п убл и к у ват о т
Управителния съвет по реда, определен от
Съвета на Банката.
Х
Разпределяне на печалбата
Член 42
След утвърждаване на годишния отчет
печалбата на Банката се разпределя по решение на Съвета на Банката и може да бъде
използвана за попълване на резервния капитал
и за други цели.
ХІ
Ред за приемане на нови членове на Банката и за излизане от Банката
Член 43
Приемането на нови членове на Банката
се извършва при наличие на съгласието на
всички страни – членки на Банката. Страната, която желае да стане член на Банката,
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подава в Съвета на Банката молба, в която
посочва, че споделя целите и принципите на
Банката и поема задълженията, произтичащи
от този Устав, в частност за дяловите вноски
в уставния капитал на Банката в размера и
сроковете, определени от Съвета на Банката.
Всяка страна може да се откаже от участие
в Банката, като уведоми за това Съвета на
Банката най-малко шест месеца предварително. В рамките на посочения срок трябва
да бъдат уредени отношенията между Банката и съответната страна по взаимните им
задължения.
ХІІ
Заключителни разпоредби
Член 44
Ред за изменение на Устава
Всяка страна – членка на Банката, може
да направи предложение за изменение на
този Устав. Изменения в Устава на Банката
се извършват след получаване на съгласие от
всички страни – членки на Банката.
Член 45
Прекратяване на дейността на Банката
Дейността на Банката може да бъде прекратена с решение на 2/3 от страните – членки
на Банката, които определят реда за ликвидиране на дейността на Банката.
308
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за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли
и организацията на Международната банка
за икономическо сътрудничество, както и на
Устава на тази Банка
(Ратифициран с Указ № 341 на Президиума на
Народното събрание на 4 март 1971 г. – ДВ,
бр. 20 от 1971 г. В сила за Република България
от 26 юни 1973 г.)
Правителствата на Народна република
България, Унгарската народна република,
Германската демократична република, Монголската народна република, Полската народна
република, Социалистическа република Румъния, Съюза на Съветските социалистически
републики и Чехословашката социалистическа
република
с цел подобряване и по-нататъшно разширяване на дейността на Международната банка
за икономическо сътрудничество,
съгласно член ХV от Споразумението за
многостранните разплащания в преводни
рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество от
22 октомври 1963 г. и член 44 от Устава на
Международната банка за икономическо сътрудничество, представляващ неразделна част
от Споразумението от 22 октомври 1963 г.,
се договориха за следното:
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І
В Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията
на Международната банка за икономическо
сътрудничество се внасят следните изменения:
1. В член І:
От алинея трета да се премахнат думите:
„за разплащане с другите Договарящи се
Страни“.
Алинея четвърта да получи следната редакция:
„Всяка от Договарящите се Страни при
сключване на търговски споразумения ще
осигурява балансиране на постъпленията и
плащанията в преводни рубли като цяло с
всички други страни – членки на Банката,
в рамките на календарната година или друг
период, съгласуван между страните – членки
на Банката. При това ще се вземат предвид
създаването или използването на възможни
резерви в преводни рубли, както и кредитните
операции.“
2. В член ІІ:
Алинея втора да получи следната редакция:
„Членове – учредители на Банката, са Договарящите се Страни.“
Точка „г“, алинея първа да получи следната
редакция:
„г) привличане на злато, свободно конвертируема и друга валута от страните – членки
на Банката, и от други страни, както и извършване на операции със злато, свободно
конвертируема и друга валута.“
Точка „г“, алинея втора да получи следната
редакция:
„Съветът на Банката ще проучи въпроса
за възможността Банката да извършва операции по обмяната на преводни рубли в злато
и свободно конвертируема валута.“
Предпоследната алинея да получи следната
редакция:
„Освен изброените по-горе функции Банката може да извършва финансиране и кредитиране, възлагани от заинтересовани страни,
на експлоатацията на действащите съвместни
промишлени предприятия и други обекти
за сметка на ресурсите, отпускани от тези
страни.“
3. В член ІІІ:
В алинея първа след първото изречение да
се включи следният текст:
„По решение на Съвета на Банката част
от този уставен капитал се формира в злато
и свободно конвертируема валута.“
В алинея втора в първото изречение след
думите „Вноските в уставния капитал на
Банката“ да се добавят думите „в преводни
рубли“.
4. В член V:
Последната алинея да получи следната
редакция:
„По решение на Съвета на Банката може да
не се начислява лихва по текущите сметки.“
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5. В член VІ:
Този член да получи следната редакция:
„Банката може да отпуска кредити в преводни рубли:
а) разплащателен кредит – за покриване
на нуждите от средства на упълномощените
банки при краткосрочно надхвърляне на плащанията над постъпленията; този кредит има
револвиращ характер; той се отпуска незабавно
в зависимост от необходимостта от него в
рамките на лимита, определен от Съвета на
Банката; не се определя срок за погасяване
на кредита; задълженията по кредита могат
да се прехвърлят за следващата година;
б) срочен кредит – за покриване на нуждите на упълномощените банки от средства
за по-продължителни периоди; кредитът се
отпуска за мерки по специализирането и кооперирането на производство, за разширяване
на стокооборота, за изравняване на платежния баланс, сезонни нужди и т.н.; Банката
отпуска този кредит въз основа на обосновани
заявки на упълномощените банки за твърдо
фиксирани срокове в рамките до една година,
а в отделни случаи по решение на Съвета на
Банката – до две-три години.
За използването на кредити се начисляват лихви. Лихвените нива по кредитите в
преводни рубли се определят от Съвета на
Банката, като се изхожда от необходимостта
да се стимулира икономичното използване
на паричните средства и да се осигури рентабилността на Банката.
На страните, чийто износ има ярко изразен
сезонен характер, се отпуска срочен кредит
по ред, определен от Съвета на Банката, при
преференциални (по отношение на лихвените
нива) условия.“
6. В член VІІ:
Да се заличат в точка „б“ на този член
следните думи: „както и на задълженията по
финансирането и кредитирането на строителството, реконструирането и експлоатацията
на съвместни промишлени предприятия и
други обекти“.
7. В член ХІІІ:
Този член да получи следната редакция:
„Към това Споразу мение могат да се
включат и да станат членове на Банката
други страни. За тази цел страната подава в
Съвета на Банката официална молба, в която
заявява, че споделя целите и принципите в
дейността на Банката и поема задълженията, произтичащи от това Споразумение и от
Устава на Банката.
Приемането за член на Банката се извършва
след получаване на съгласие от всички страни
членки и се оформя с решение на Съвета на
Банката.
Заверено по съответния начин копие на
решението на Съвета на Банката за приемането на нова страна за член на Банката и
нейните документи за присъединяване към
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това Споразумение (ратифицирането на Споразумението) се предават на депозитаря на
това Споразумение. Датата на предаването
на споменатите документи на депозитаря на
това Споразумение се счита за дата на присъединяване към Споразумението и ставането
на съответната страна на член на Банката.“
8. В член ХІV:
В този член да се заличи последната алинея.
9. В член ХV:
А линея втора на този член да полу чи
следната редакция:
„Всяка страна може да се откаже от участие в това Споразумение и от членството си
в Банката, след като уведоми за това Съвета
на Банката най-малко шест месеца предварително. В рамките на този период трябва да
бъдат уредени отношенията между Банката и
съответната страна по отношение на взаимните им задължения.“
Тази алинея да се допълни със следния
текст:
„Съветът съобщава официално на депозитаря на това Споразумение за оттеглянето на
страната от участие в това Споразумение и
за излизането є от Банката.“
Алинея трета на този член да получи следната редакция:
„Това Споразумение ще прекрати действието си, ако най-малко 2/3 от страните – членки
на Банката, заявят отказа си от участие в
Споразумението и от членство в Банката при
спазване на разпоредбите на втора алинея на
този член.“
10. В членове І (алинеи 3, 5), ІІ (точка „б“),
ІІІ (алинея 4 и последната алинея), V (алинея
1, както и точки „а“, „в“, „г“, „д“), VІІ (алинея
1, както и точки „а“, „б“ и последната алинея),
VІІІ, Х, ХІ (алинеи 1 и 2), ХV (алинея 1) думите „Договарящите се Страни“ да се заменят
с думите „страните – членки на Банката“.
В член ІV (алинея 2) думите „членовете
на Банката“ да се заменят с думите „страните – членки на Банката“.
В член ІХ думите „участнички в това Споразумение“ да се заменят с думите „членки
на Банката“.
ІІ
В Устава на Международната банка за
икономи ческо сът ру дни чест во се п равя т
следните изменения:
1. В член 5:
Алинея първа да се допълни със следния
текст:
„По решение на Съвета на Банката част
от този уставен капитал се формира в злато
и свободно конвертируема валута.“
2. В член 11:
В алинея първа думите: „Банката по реда,
определян от Съвета на Банката,“ да се заменят
с думите: „Банката въз основа на принципите,
установени от Съвета на Банката,“.
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В алинея втора думите: „по реда, определян
от Съвета на Банката.“ да се заменят с думите: „въз основа на принципите, установени от
Съвета на Банката.“
3. В член 13:
Думата „извършва“ да се замени с „може
да извършва“.
4. В член 18:
След думите „с други банки“ да се прибави
„и международни организации“.
5. В член 20:
Първото изречение на алинея втора да
получи следната редакция:
„Кредитните планове на Банката се подготвят въз основа на кредитните заявки на
упълномощените банки, които при това изхождат от данните в плановете за развитие
на народното стопанство и външната търговия, както и от търговските споразумения и
договори; при подготвянето на кредитните
планове Банката използва също така и собствени данни и разчети.“
6. В член 22:
Този член да получи следната редакция:
„Погасяването на отпуснатия от Банката
кредит се извършва при настъпване на падежа
по реда, определен от Съвета на Банката.“
7. В член 23:
Този член да получи следната редакция:
„Банката може да извършва финансиране
и кредитиране, възлагани от заинтересовани
страни, на експлоатацията на действащите
съвместни промишлени предприятия и други
обекти за сметка на ресурсите, отпускани от
тези страни.“
8. В член 24:
Този член да получи следната редакция:
„Банката извършва разплащателни, кредитни, депозитни, арбитражни, гаранционни
и други операции в свободно конвертируема
и друга валута, както и операции със злато.“
9. В член 26:
В четвърта алинея думите „не по-рядко
от веднъж на тримесечие“ да се заменят с
думите „не по-рядко от два пъти в годината“.
10. В член 28:
Алинея първа и точка „а“ да получат следната редакция:
„Съветът на Банката разглежда и взема
решения по принципни въпроси, определящи
политиката и насоките в дейността на Банката:
а) определя общите насоки в дейността на
Банката за установяване на делови връзки и
сътрудничество с банките от страните членки,
банките от други страни, с финансово-банковите и други международни икономически
организации, както и сътрудничеството или
участието в организации, чиято дейност отговаря на задачите на Банката;“.
В точка „б“ да се заличат думите „наредбите и правилниците на Банката по въпросите
на кредитирането, финансирането, междуна-
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родните разплащания и валутните операции,
определящи взаимоотношенията на Банката с
клиентелата є; определя нивото на лихвените
проценти за кредитите, влоговете, текущите
и другите сметки“ и да се заменят с думите:
„определя принципите на планиране на кредитите и ресурсите, както и извършва кредитни
и други банкови операции; определя нивото на
лихвените проценти за кредитите, влоговете,
текущите и другите сметки в преводни рубли;“.
11. В член 29:
В алинея първа след думите „прякото ръководство на“ да се добави „оперативната“.
12. В член 30:
Алинея трета да се допълни със следните
думи: „или други длъжностни лица на Банката,
упълномощени за това от Управителния съвет“.
13. В член 31:
След точка „г“ да се добави следният текст:
„В компетенциите на Управителния съвет
влиза също:
– съставяне на кредитните планове на
Банката и предаването им за утвърждаване
от Съвета на Банката;
– утвърждаване на наредби за реда на
извършване на кредитните и други банкови
операции съгласно принципите, въвеждани
от Съвета на Банката;
– определяне на делови връзки с финансовобанкови и други международни икономически
организации съгласно решенията на Съвета за
общите насоки в дейността на Банката в тази
сфера с последващо предоставяне на информация на Съвета на Банката по този въпрос;
– установяване на щатната бройка и размера
на заплатата на обслужващия и техническия
персонал в рамките на утвърдения от Съвета
на Банката фонд работна заплата за тези цели.“
14. В член 43:
Този член да получи следната редакция:
„Редът за приемане на нови членове на
Банката и за напускане на Банката се определя в членове ХІІІ и ХV на Споразумението.“
15. В член 45:
Този член да получи следната редакция:
„Дейността на Банката може да бъде прекратена в съответствие с разпоредбите на
член ХV, алинея 3 от Споразумението. Сроковете и редът за прекратяване на дейността
на Банката и ликвидацията є се определят
от страните – членки на Банката.“
ІІІ
Този Протокол подлежи на ратифициране.
Протоколът започва да действа временно
от 1 януари 1971 г.
Протоколът окончателно влиза в сила от
датата, на която последната от Договарящите
се Страни предаде своето ратификационно
писмо на депозитаря на Споразумението за
многостранните разплащания в преводни
рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество.
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Този Протокол е съставен в град Москва
на 18 декември 1970 г. в един екземпляр на
руски език и ще бъде предаден за съхранение
на депозитаря на Споразумението от 22 октомври 1963 г., който ще разпрати копия от
този Протокол на всички подписали го страни.
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за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли
и организацията на Международната банка
за икономическо сътрудничество, както и на
Устава на тази Банка
(Ратифициран с Указ № 258 на Държавния
съвет на Народна република България на 26
февруари 1979 г. – ДВ, бр. 18 от 1979 г. В сила
за Република България от 20 януари 1981 г.)
Правителствата на Народна република
България, Унгарската народна република,
Социалистическа република Виетнам, Германската демократична република, Република
Куба, Монголската народна република, Полската народна република, Социалистическа
република Румъния, Съюза на Съветските
социалистически републики и Чехословашката
социалистическа република
с цел усъвършенстване на дейността на
Меж д у народната банка за икономи ческо
сътрудничество,
съгласно член ХV от Споразумението за
многостранните разплащания в преводни
рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество от
22 октомври 1963 г. и член 44 от Устава на
Международната банка за икономическо сътрудничество, представляващ неразделна част
от споменатото Споразумение,
се договориха за следното:
Член І
Да се направят следните изменения и
допълнени я в Споразу мението за многостранните разплащания в преводни рубли и
организацията на Международната банка за
икономическо сътрудничество:
1. Предпоследната алинея на член ІІ да се
замени с алинеи със следното съдържание:
„Освен изброените по-горе функции Банката може със собствени и привлечени средства
да кредитира създаваните от страните – членки на Банката, международни търговски организации, банки и други организации, както
и банките на други страни, в съответствие с
принципите и основните условия, определени
от Съвета на Банката.
Банката може с ресурси, предоставяни от
заинтересовани страни, да финансира създавани от страните – членки на Банката, международни икономически и други организации.“
2. Последните три алинеи на член ІІІ да се
заменят с алинеи със следното съдържание:
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„Размерът на уставния капитал на Банката
може да бъде увеличен след получаване на
съгласие от страните – членки на Банката, по
предложение на Съвета на Банката.
Размерът на уставния капитал на Банката
се увеличава при приемането на нова страна
за член на Банката със сумата на дяловото є
участие (квотата є) в този капитал. Сумата,
начинът и сроковете за внасянето є се определят от Съвета на Банката съгласувано с
тази страна.
Банката има резервен капитал, срокът,
размерът, целите и редът на образуване на
който се определят от Съвета на Банката.
Банката може да има собствени специални
фондове, които се създават по решение на
Съвета на Банката.
С ъгласно спора зу мен и я та, ск л юч ва н и
между заинтересованите страни и Банката, в
Банката могат да бъдат създадени специални
фондове за сметка на ресурси от тези страни.“
3. Член ІХ да получи следната редакция:
„Член ІХ
Международната банка за икономическо
сътрудничество може да извършва разплащания в преводни рубли със страни, които
не са членове на Банката. Редът и условията
на разплащанията се определят от Съвета на
Банката по договореност със заинтересованите страни.“
4. Член ХІ да получи следната редакция:
„Член ХІ
Международната банка за икономическо
сътрудничество е юридическо лице. Банката
се ползва с правоспособността, която е необходима за изпълняването на нейните функции
и за постигане на целите є в съответствие с
разпоредбите на това Споразумение и Устава
на Банката.
Като международна организация Банката
може да сключва международни споразумения.
Банката, както и представителите на страните в Съвета на Банката и длъжностните
лица на Банката се ползват на територията на
всяка страна – членка на Банката, с привилегиите и имунитетите, които са необходими за
изпълняването на функциите и за постигане
на целите є, предвидени в това Споразумение
и в Устава на Банката. Споменатите привилегии и имунитети се определят от Устава
на Банката.
Банката може да отваря на територията
на страната на нейното седалище, както и на
територията на други страни, свои клонове,
офиси и представителства. Отношенията между Банката и страната на нейното седалище,
нейните клонове, офиси и представителства
се определят със съответни споразумения.“
5. Алинеи втора и трета от член ХІІІ да
получат следната редакция:
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„Членове на Банката се приемат с решение
на Съвета на Банката. Заверено по съответния начин копие от решението на Съвета на
Банката за приемането за член на Банката
на нова страна се изпраща на тази страна и
на депозитаря на това Споразумение. От деня
на получаване от депозитаря на въпросния
документ заедно с документа (молбата) за
приемане страната се счита за присъединила
се към Споразумението и за приета за член
на Банката, за което депозитарят известява
страните – членки на Банката, и Банката.“
Член ІІ
Да се направят следните изменения и допълнения в Устава на Международната банка
за икономическо сътрудничество:
1. В член 5:
Алинея пета да получи следната редакция:
„Размерът на уставния капитал на Банката може да бъде увеличен в съответствие с
разпоредбите на член ІІІ от Споразумението.“
Алинея седма да получи следната редакция:
„При прекратяване на дейността на Банката вноските и другите налични средства на
Банката след удовлетворяване на исканията
на кредиторите по задълженията є подлежат
на връщане на страните, които са членки на
Банката, и се разпределят между тях с приспадане на сумите за покриване на задълженията при взаимно уреждане на претенциите
на страните – членки на Банката.“
2. Член 8 да получи следната редакция:
„Член 8
Банката може да има собствени специални
фондове. Целите, размерът, срокът и условията
за формиране и използване на тези фондове
се определят от Съвета на Банката.
В Банката могат също така да се създават
специални фондове с ресурси на заинтересованите страни. Целите, размерът, редът за
формиране и използване на тези фондове се
определят със споразумения между заинтересованите страни и Банката.“
3. Член 9 да получи следната редакция:
„Член 9
Банката организира и извършва многостранни разплащания в преводни рубли за
търговски и други операции.
Разплащанията се извършват по сметките в
преводни рубли в банките на страните членки
(наричани по-нататък в текста „упълномощени
банки“), отваряни в Международната банка
за икономическо сътрудничество или съгласувано с тях в други упълномощени банки.
Плащанията се извършват от Банката в
границите на наличните за всяка упълномощена банка средства по сметките в преводни
рубли.“
4. Член 10 да получи следната редакция:
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„Член 10
Банката може да открива сметки в преводни
рубли на създаваните от страните – членки
на Банката, международни стопански организации, банки и други организации, както
и на банки и организации от други страни,
и да извършва по тези сметки разплащания
по реда, определен от Банката.“
5. Алинеи трета и четвърта на член 11 да
се заменят с алинея със следното съдържание:
„Притежателите на сметки, които имат
средства в преводни рубли и в друга валута
в сметки в Банката, могат свободно да се
разпореждат с тези средства.“
6. Член 12 да получи следната редакция:
„Член 12
Върху средствата в преводни рубли, които
се държат в Международната банка за икономическо сътрудничество, се начисляват и
изплащат лихви в размер, определян от Съвета
на Банката.“
7. Член 19 да се допълни с трета алинея
със следното съдържание:
„Банката може освен това да отпуска кредити на създаваните от страните – членки
на Банката, международни стопански организации, банки и други организации, както
и на банки от други страни в съответствие с
принципите и основните условия, въвеждани
от Съвета на Банката.“
8. Алинея втора на член 20 да получи
следната редакция:
„Кредитните планове на Банката се подготвят въз основа на кредитните заявки на упълномощени банки, които изхождат при това от
данните в плановете за развитие на народното
стопанство и външната търговия, търговските
споразумения и договори. В кредитните планове
на Банката се включват освен това и кредитните
заявки на създаваните от страните – членки на
Банката, международни стопански организации,
банки и други организации, както и кредитните заявки на банки от други страни. При
подготвянето на кредитните планове Банката
използва освен това собствени данни и разчети.
Кредитните планове се утвърждават от Съвета на Банката. При постъпване на искане от
страна на упълномощените банки за кредит,
надхвърлящ сумите, предвидени в кредитния
план, Банката разглежда искането, като взема
предвид представените от упълномощената
банка данни за изпълняването от страната на
търговските споразумения и други необходими
за това материали.“
9. Член 23 да получи следната редакция:
„Член 23
Банката за сметка на заделените от заинтересованите ст рани ресу рси може да
извършва финансиране на създаваните от
страните – членки на Банката, международни
стопански и други организации.“
10. Член 24 да получи следната редакция:
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„Член 24
Банката може да отпуска и получава кредити и заеми в свободно конвертируема валута
и в други валути въз основа на споразумения,
сключвани с банки и други организации и
институции от страните членки и страните,
които не са членки на Банката, да извършва
депозитни, арбитражни, свързани с издаването
на полици, гаранционни, разплащателни и
други възприети в международната банкова
практика операции в тези валути, както и
операции със злато.“
11. В алинея трета на член 26 да се заличат думите „до трима представители от
всяка страна“.
12. В член 28:
Точки „в“ и „з“ да получат следната редакция:
„в) създава собствени специални фондове
на Банката;“
„з) взема решения за приемане на нови
членове на Банката;“.
В точка „к“ думите „произтичащи от този
Устав“ да се заменят с думите „произтичащи
от Споразумението и този Устав“.
13. В алинея първа на член 34 думите „и
четирима членове“ да се заменят с думите
„и петима членове“.
14. Алинея първа на член 37 да получи
следната редакция:
„Споровете на Банката с нейните клиенти от страните – членки на Банката, по
договореност между страните се разглеждат
в арбитраж, избиран измежду действащите
или новосформиран.“
Член ІІІ
Този Протокол подлежи на ратифициране
и ще влезе в сила от датата, на която последната от Договарящите се Страни предаде
своето ратификационно писмо на депозитаря
на този Протокол. Протоколът обаче ще бъде
приведен в действие временно от деня на
подписването му.
Член ІV
Този Протокол се предава за съхранение
на Секретариата на Съвета за икономическа
взаимопомощ, който ще изпълнява функциите
на депозитар на този Протокол.
Съставен в град Москва на 23 ноември
1977 г. в един екземпляр на руски език.
310

СПОРАЗУМЕНИЕ

за основаването на Международна инвестиционна банка
(Ратифицирано с Указ № 1355 на Президиума на Народното събрание на 20 август
1970 г. – ДВ, бр. 68 от 1970 г. В сила за Република България от 5 февруари 1971 г.)
Правителствата на Народна република
Бъ л гари я, Ун гарск ата народ на реп у бл ика, Германската демократична република,
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Монголската народна република, Полската
народна република, Съюза на Съветските социалистически републики и Чехословашката
социалистическа република,
като се ръководят от интересите за развитие
на народните стопанства на Договарящите
се Страни,
се договориха за следното:
Член І
Да се основе Международна инвестиционна
банка, наричана по-нататък в текста „Банката“.
Членове – учредители на Банката, са Договарящите се Страни.
За членове на Банката могат да бъдат приети и други страни. Редът на постъпване на
другите страни като членове на Банката се
определя в член ХХІІІ на това Споразумение.
Дейността на Банката се провежда въз
основа на пълно равноправие и зачитане на
суверенитета на страните – членки на Банката.
Седалището на Банката е град Москва.
Банката се основава и ще провежда дейността си съгласно изброените по-долу правила.
Член ІІ
Основна задача на Банката е отпускането на дългосрочни и средносрочни кредити
преди всичко за извършването на действия,
свързани с международното социалистическо
разпределение на труда, специализацията и
кооперирането на производства, разходите за
разширяване на суровинната и горивната база
в съвместни интереси, със строителството
на обекти в други отрасли на икономиката,
представляващи взаимен интерес за развитието на икономиката на страните – членки на
Банката, както и за строителство на обекти
за развитие на националните икономики на
страните и за други цели, поставяни от Съвета на Банката и отговарящи на задачите
на Банката.
В дейност та си Банката т рябва да се
ръководи от нуждата да осигурява ефективното използване на ресурсите, да гарантира
платежоспособността по своите задължения
и строгата отговорност за връщане на отпуснатите от Банката кредити.
Кредитираните от Банката обекти трябва
да съответстват на най-високото научно-техническо равнище, да осигуряват производството на продукция с най-високо качество при
най-ниски разходи и цени, съответстващи на
световното равнище.
Банката отпуска кредити за извършването
на действия и за строителство на обекти, които
представляват интерес за няколко от страните
членки, при наличие на дългосрочни споразумения или друга договореност за извършването на действия, за строителство на обекти
и за реализиране на произвежданата от тях
продукция във взаимен интерес на страните
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членки, като взема предвид и препоръките за
координиране на народностопанските планове
на страните – членки на Банката.
Дейността на Банката трябва да бъде органично свързана със системата от мерки за
по-нататъшно развитие на социалистическото
икономическо сътрудничество, сближаване
и постепенно изравняване на нивата на икономическо развитие на страните членки при
спазване на принципите за висока ефективност
при използването на кредитите на Банката.
По договореност със Съвета за икономическа
взаимопомощ Банката участва при разглеждането от съответните органи на СИВ на
въпросите, свързани с координирането на
плановете на националните икономики на
страните членки в сферата на капиталовложенията, представляващи взаимен интерес.
Член ІІІ
1. Уставният капитал на Банката се определя в размер на един милиард преводни
рубли. Той се формира в колективната валута
(в преводни рубли) и в свободно конвертируема валута или в злато.
Златното съдържание на преводната рубла
е 0,987412 грама чисто злато.
2. Дяловите вноски (квотите) на Договарящите се Страни в този капитал се определят, като се изхожда от обема на износа във
взаимната им търговия, и представляват за:
Народна република България 8 5 ,1 м и л и о н а
преводни рубли
Унгарската народна република 8 3 ,7 м и л и о н а
преводни рубли
Герма нск ата демок рат и ч на 176,1 м и л иона
република
преводни рубли
Монголската народна репу- 4 , 5 м и л и о н а
блика
преводни рубли
Полската народна република 121,4 м и л иона
преводни рубли
Съюза на Съветските социа- 399,3 м и л иона
листически републики
преводни рубли
Чехословашката социалисти- 129,9 м и л иона
ческа република
преводни рубли

Упълномощените банки на тези страни
издават на Банката полици за сумата на дяловите вноски (квотите).
3. Уставният капитал се формира в размер
на 70 % в преводни рубли и в размер на 30 %
в свободно конвертируема валута или в злато.
4. Първата вноска в уставния капитал се
прави от Договарящите се Страни при създаването на Банката в размер на 175 милиона
преводни рубли. Втората вноска в размер на 175
милиона преводни рубли се прави в рамките
на втората година от дейността на Банката.
Останалата част от капитала се плаща с
оглед на развитието на операциите на Банката
и нуждите от средства по реда и в сроковете,
определени от Съвета на Банката.
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5. Уставният капитал може да бъде увеличен със съгласието на правителствата на
страните – членки на Банката, по препоръка
на Съвета на Банката. Редът и сроковете на
съответните вноски се определят от Съвета
на Банката.
6. Уставният капитал се увеличава и при
приемането на нов член на Банката със сумата на дяловата му вноска (квотата) в този
капитал. Размерът, начинът и сроковете на
правене на вноската се определят от Съвета на
Банката съгласувано със съответната страна.
Член ІV
Банката създава резервен капитал.
Банката може да създава собствени специални фондове.
Целите, размерът, сроковете, условията за
създаване и използване на резервния капитал и на собствените специални фондове се
определят от Съвета на Банката.
Член V
В Банката могат да бъдат създавани специални фондове за сметка на ресурси от
заинтересованите страни.
Член VІ
Банката може да привлича средства в
колективна валута (в преводни рубли), в националните валути на заинтересовани страни и в свободно конвертируема валута чрез
получаване на финансови и банкови кредити
и заеми, приемане на средносрочни и дългосрочни влогове, както и под друга форма.
Съветът на Банката може да взема решения
за отпускането от Банката на лихвени облигационни заеми, пускани на международните
валутни пазари.
Условията на отпускането на облигационни
заеми се определят от Съвета на Банката.
Член VІІ
1. Банката отпуска дългосрочни и средносрочни кредити за целите, предвидени в член
ІІ на това Споразумение.
2. Кредити се отпускат:
а) на банки, стопански организации и
предприятия в страните – членки на Банката,
официално упълномощени от страните членки
за получаване на кредити;
б) на международните организации и предприятията на страните – членки на Банката,
занимаващи се със стопанска дейност;
в) на банките и икономическите организации от други страни по реда, определен от
Съвета на Банката.
3. Банката може да предоставя гаранции
по реда, определен от Съвета на Банката.
Член VІІІ
Редът за кредитно планиране, крайните
срокове, условията за отпускане, използване
и погасяване на кредитите, издаването на
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гаранции, както и прилагането на санкции
при нарушаване на условията по кредитете и
гаранциите се уреждат от Устава и с решения
на Съвета на Банката.
Член ІХ
Банката може да влага временно свободни
средства в други банки, да продава и купува
валута, злато и ценни книжа, както и да извършва други банкови операции, отговарящи
на целите на Банката.
Член Х
Банката провежда дейността си, като осигурява рентабилността на тази дейност.
Член ХІ
Банката има право да си сътрудничи с
органите на Съвета за икономическа взаимопомощ, Международната банка за икономическо сътрудничество и с други икономически
организации на страните членки.
Банката може на равноправна основа да
установява контакти и делови отношения с
международните финансово-кредитни и други
международни институции, както и с други
банки.
Естеството и формата на тези отношения
се определят от Съвета на Банката.
Член ХІІ
Участието на страните в Банката и дейността на Банката не могат да представляват
каквато и да било пречка за установяване и
развитие на преки финансови и други делови
връзки между страните – членки на Банката,
между тях и други страни и с международните
финансово-кредитни организации.
Кредитните операции на Банката не заменят прилаганите в практиката принципи и
правила за отпускане на кредити въз основа
на двустранни междуправителствени споразумения за икономическо сътрудничество и
взаимна помощ.
Член ХІІІ
1. Банката е юридическо лице.
Банката разполага с правоспособността,
необходима за осъществяването на функциите
и постигане на целите є съгласно разпоредбите
на това Споразумение и Устава на Банката.
2. На територията на всяка от страните – членки на Банката, както и представителите на страните в Съвета и длъжностните
лица на Банката се ползват с привилегиите
и имунитетите, които са необходими за изпълняването на функциите и за постигане на
целите, предвидени в това Споразумение и в
Устава на Банката. Въпросните привилегии
и имунитети се регламентират в членове ХV,
ХVІ и ХVІІ на това Споразумение.
3. Банката може да открива на територията
на страната, където е нейното седалище, както
и на територията на други страни, филиали
и представителства.
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Юридическите отношения между Банката и
страната, където е нейното седалище, нейните
филиали и представителства, се установяват
в съответните споразумения.
4. Банката носи отговорност по задълженията си в рамките на принадлежащото є
имущество.
Банката не носи отговорност по задълженията на страните – членки на Банката,
както и страните – членки на Банката, не
носят отговорност относно задълженията на
Банката.
Член ХІV
Дейността на Банката се регламентира в
това Споразумение, Устава на Банката, приложен към това Споразумение, както и от
правилниците, издавани от Банката в рамките
на нейните компетенции.
Въз основа на интересите за по-нататъшното развитие и свързани с усъвършенстването
на дейността на Банката и задълбочаването
на социалистическото икономическо сътрудничество в Устава на Банката могат да бъдат
направени промени със съгласието на правителствата на страните – членки на Банката,
по препоръка на Съвета на Банката.
Член ХV
1. Имуществото на Банката, нейните активи
и документи, независимо от мястото, където
се намират, както и операциите на Банката се
ползват с имунитет срещу административна
и съдебна намеса в каквато и да било форма
с изключение на случаите, когато самата
Банка се отказва от имунитета. Помещенията на Банката, както и на нейните филиали
и представителства на територията на всяка
една страна членка са неприкосновени.
2. Банката на територи ята на страните – членки на Банката:
а) се освобождава от всички преки както
общодържавни, така и местни данъци и такси;
тази разпоредба няма да бъде прилагана по
отношение на таксите за комунални и други
услуги;
б) се освобождава от мита и митнически
ограничения при внасянето и изнасянето на
предмети за служебно ползване;
в) се ползва с всички преференции по отношение на първостепенност, тарифи и такси
за пощенски, телеграфни и телефонни услуги,
които в дадената страна се предоставят на
дипломатическите представителства.
Член ХVІ
1. На представителите на страните в Съвета
на Банката при изпълнение на служебните им
задължения се предоставят на територията
на всяка от страните – членки на Банката,
следните привилегии и имунитети:
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а) имунитет срещу личен арест или задържане, както и срещу юрисдикцията на
съдебните органи по отношение на всички
действия, които могат да бъдат извършени от
тях в качеството им на представители;
б) неприкосновеност на всички книжа и
документи;
в) същите митнически преференции по
отношение на личния багаж, каквито се предоставят на съответните по ранг служители
на дипломатическ ите представителства в
дадената страна;
г) освобождаване от лични задължения и
от преки данъци и такси по отношение на
паричните суми, изплащани на представителите от назначилата ги страна.
2. Привилегиите и имунитетите, предвидени
в този член, се предоставят на изброените в
него лица изключително в интерес на служебните им задължения. Всяка страна – членка
на Банката, има право и е задължена да се
откаже от имунитета на свой представител
във всички случаи, когато според тази страна
имунитетът пречи на осъществяването на
правосъдие и отказването от имунитет няма
да накърни постигането на целите, за които
той е бил предоставен.
3. Разпоредбите на точка 1 от този член
не се прилагат за взаимоотношенията между
представителите и органите на страната, чийто
гражданин е представителят.
Член ХVІІ
1. Съветът на Банката по предложение на
Председателя на Управителния съвет на Банката определя категориите длъжностни лица
от Банката, по отношение на които се прилагат разпоредбите на този член. Фамилиите
на такива длъжностни лица периодично се
съобщават от Председателя на Управителния
съвет на компетентните органи на страните – членки на Банката.
2. Длъжностните лица от Банката, изпълняващи служебните си задължения, на
територията на всяка от страните – членки
на Банката:
а) не носят съдебна и административна
отговорност за всички действия, които могат
да бъдат извършвани от тях като длъжностни
лица;
б) освобождават се от лични повинности и
от преки данъци и такси върху изплащаната
им от Банката заплата; въпросната разпоредба
не се прилага по отношение на длъжностните лица от Банката, които са граждани на
страната, в която е седалището на Банката,
нейните клонове, офиси и представителства;
в) имат право на същите митнически преференции по отношение на личния им багаж,
каквито се предоставят на съответните по
ранг служители на дипломатическите представителства в дадената страна.
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3. Привилегиите и имунитетите, предвидени
в този член, се предоставят на длъжностните
лица на Банката изключително в интерес на
служебните им задължения.
Председателят на Управителния съвет на
Банката има правото и е задължен да се откаже от имунитета на длъжностните лица на
Банката във всички случаи, когато по негово
мнение имунитетът пречи на осъществяването на правосъдие и отказването от имунитет
няма да накърни постигането на целите, за
които той е бил предоставен. По отношение
на Председателя и членовете на Управителния съвет на Банката правото на отказ от
имунитет принадлежи на Съвета на Банката.
Член ХVІІІ
Длъжностните лица на Банката при изпълнение на служебните си задължения действат
като международни длъжностни лица. Те се
подчиняват единствено на Банката и са независими по отношение на каквито и да било
органи и официални лица на страните си. Всяка
страна – членка на Банката, трябва да зачита
международния характер на тези задължения.
Член ХІХ
Висш орган на управление на Банката е
Съветът на Банката, който осъществява общото ръководство на дейността на Банката.
Съветът на Банката се състои от представители на всички страни – членки на Банката,
назначавани от правителствата на тези страни.
Всяка страна – членка на Банката, има
един глас в Съвета независимо от размера
на нейната вноска в капитала на Банката.
Съветът взема решения по изброените
в Устава на Банката принципни въпроси
о т дейност та на Банката единод у шно, а
по останалите въпроси – с квалифицирано
мнозинство не по-малко от 3/4 от гласовете.
При това Съветът на Банката има право да
взема решения, ако на заседание на Съвета
присъстват представители на не по-малко от
3/4 от страните – членки на Банката.
Член ХХ
Изпълнителен орган на Банката е Управителният съвет на Банката.
Управителният съвет е подотчетен на Съвета на Банката.
Управителният съвет се състои от Председател на Управителния съвет и трима негови
заместници, назначавани от Съвета на Банката
сред гражданите на всички страни – членки
на Банката, за пет години.
Основна задача на Управителния съвет е
ръководенето на дейността на Банката съгласно това Споразумение и Устава на Банката,
както и съгласно решенията на Съвета на
Банката.
Председател ят на Управителни я съвет
осъществява прякото ръководство на оперативната дейност на Банката и на Управител-
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ния съвет на принципа на единоначалието в
рамките на компетенциите и правата, записани
в Устава и решенията на Съвета на Банката.
Член ХХІ
За извършване на ревизия на дейността
на Банката се създава Ревизионна комисия,
която се назначава от Съвета на Банката.
Член ХХІІ
Претенции към Банката могат да бъдат
повдигани в срок от две години от момента
на възникване на правото на иск.
Член ХХІІІ
Всяка страна, която желае да се включи
в това Споразумение и да стане член на
Банката, подава официална молба в Съвета
на Банката, като отбелязва, че тя споделя
целите и принципите в дейността на Банката
и поема задълженията, произтичащи от това
Споразумение и Устава на Банката.
Приемането на член на Банката става по
решение на Съвета на Банката.
Заверено по съответния начин копие от
решението на Съвета на Банката за приемане като член на Банката на нова страна се
изпраща до тази страна и на депозитаря на
това Споразумение. От деня по получаване
в депозитаря на споменатия документ заедно
с документа (молбата) за присъединяване
страната се счита за присъединила се към
Споразумението и приета за член на Банката,
за което депозитарят съобщава на страните – членки на Банката, и на Банката.
Член ХХІV
Всяка страна може да се откаже от членството си в Банката и от участие в това
Споразумение, като уведоми за това Съвета
на Банката най-късно шест месеца предварително. В рамките на този срок трябва да
бъдат уредени отношенията между Банката
и съответната страна по взаимните им задължения.
Съветът официално съобщава за излизането
на страна от Банката на депозитаря на това
Споразумение.
Член ХХV
Това Споразумение подлежи на ратифициране и ще влезе в сила от датата, на която
последната от Договарящите се Страни предаде
своето ратификационно писмо на депозитаря
на това Споразумение.
Споразумението обаче ще бъде временно
приведено в действие от 1 януари 1971 г., освен
ако на тази дата то не влезе в сила съгласно
алинея първа на този член.
Член ХХVІ
Това Споразумение може да бъде променено единствено със съгласието на всички
страни – членки на Банката.
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Споразумението ще прекрати действието
си, ако не по-малко от 2/3 от страните членки
заявят отказването си от участие в Банката
съгласно член ХХІV на това Споразумение и
за денонсирането на Споразумението.
В този случай дейността на Банката ще
бъде прекратена в сроковете и по реда, определени от Съвета на Банката.
Член ХХVІІ
Това Споразумение ще бъде предадено за
съхранение на Секретариата на Съвета за
икономическа взаимопомощ, който ще изпълнява функциите на депозитар на въпросното
Споразумение.
Съставено в град Москва на 10 юли 1970 г.
в един екземпляр на руски език.
Заверени копия на това Споразумение ще
бъдат изпратени от депозитаря на всички
Договарящи се Страни.

УСТАВ

на Международната инвестиционна банка
Международната инвестиционна банка е
основана съгласно Споразумение между правителствата на Народна република България,
Унгарската народна република, Германската
демократична република, Монголската народна република, Полската народна република,
Съюза на Съветските социалистически републики и Чехословашката социалистическа
република.
Общи положения
Член 1
Международната инвестиционна банка,
наричана по-надолу в текста „Банката“, организира и извършва дългосрочно и средносрочно кредитиране, както и други банкови
операции съгласно Споразумението за основаването на Международна инвестиционна
банка (по-надолу в текста „Споразумението“)
и нейния Устав.
Член 2
Банката е юридическо лице с наименование
„Международна инвестиционна банка“.
Целите и задачите на Банката, нейната
правоспособност, включително правомощията
и обхватът на нейната отговорност, правилата, отнасящи се до правното регулиране
на дейността на Банката, както и свързани
с привилегиите и имунитетите, с които се
ползва Банката, представителите на страните членки в Съвета и длъжностните лица на
Банката, се определят от Споразумението и
Устава на Банката.
Банката е оправомощена:
а) да сключва международни и други споразумения, както и да извършва всякакви
сделки в рамките на своята компетенция;
б) да придобива, наема и отчуждава имущество;
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в) да се явява в съдебни и арбитражни
органи;
г) да открива на територията на страната
на своето седалище, както и на територията
на други страни, свои клонове и представителства;
д) да издава разпоредби и правила по въпроси, отнасящи се до нейната компетенция;
е) да извършва други действия, насочени
към изпълнението на възложени на Банката
задачи.
Член 3
Банката носи отговорност по задълженията
си в рамките на принадлежащото є имущество.
Банката не носи отговорност по задълженията на страните членки, както и страните
членки не носят отговорност по задълженията
на Банката.
Член 4
Банката има печат с надпис „Международна инвестиционна банка“. Клоновете и
представителствата, както и обслужващите
поделения на Банката имат печат със същия
надпис с добавено название на клона, представителството или съответното поделение.
Член 5
Банката гарантира тайната на операциите,
документите, сметките и влоговете на нейните
клиенти и кореспонденти.
Длъжностните лица и другите служители
на Банката са длъжни да пазят тайната на
операциите, документите, сметките и влоговете в Банката, както и на нейните клиенти
и кореспонденти.
Членство
Член 6
Ч ленове – у ч ред и т ел и на Ба н к ата, са
страните, подписали и ратифицирали Споразумението.
За членове на Банката могат да бъдат
приети и други страни.
Всяка една страна, която желае да стане
член на Банката, подава официална молба в
Съвета на Банката, като отбелязва, че споделя
целите и принципите в дейността на Банката
и поема задълженията, произтичащи от това
Споразумение и Устава на Банката.
Приемането на член на Банката става по
решение на Съвета на Банката.
Всяка страна може да се откаже от членството си в Банката и от участие в това
Споразумение, след като уведоми за това
Съвета на Банката най-късно шест месеца предварително. В рамките на този срок
трябва да бъдат уредени отношенията между
Банката и съответната страна по взаимните
им задължения.
Член 7
А ко разпоредби т е на Споразу мениет о
или на Устава на Банката бъдат нарушени
от институции или организации на страните
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членки, по-специално ако те не изпълняват
задълженията си пред Банката, Съветът на
Банката информира за това компетентните
органи на страните членки, а в необходимите
случаи – правителствата на тези страни.
Ресурси на Банката
Член 8
Ресурсите на Банката се формират чрез
вноски от страните членки в уставния капитал
на Банката, вноски на заинтересовани страни
в техни специални фондове, привличане на
средства от страните – членки на Банката, и на
международните валутни пазари, превеждане
на част от печалбата в резервния капитал и
в собствени специални фондове на Банката.
Член 9
Уставният капитал на Банката е един
милиард преводни рубли. Той се формира в
колективната валута (в преводни рубли) и в
свободно конвертируема валута или в злато.
Уставният капитал се използва за целите,
предвидени в Споразумението и Устава на
Банката, и служи за гарантиране на задълженията на Банката.
Размерът на уставния капитал може да бъде
увеличен съгласно правилата, предвидени в
Споразумението.
Вноските в уставния капитал се извършват
съгласно правилата, предвидени в Споразумението, и решенията на Съвета на Банката.
Банката издава на страната, която е направила своята вноска в уставния капитал,
свидетелство, което представлява потвърждение и доказателство за направената от
страната вноска.
В случай на излизане на страна от Банката
сумата на нейната вноска в уставния капитал
се взема предвид при уреждането на отношенията между тази страна и Банката във
връзка с взаимните им задължения.
Член 10
Банката формира резервен капитал, а освен
това може да създава собствени специални
фондове. Резервният капитал и собствените
специални фондове на Банката се създават
за сметка на получената печалба.
Член 11
В Банката могат да бъдат създавани специални фондове с ресурси от заинтересованите
страни, включително фонд за кредитиране на
съвместно строителство на обекти в страните
членки и фонд за кредитиране на мерки за
икономическо и техническо съдействие на
развиващите се страни.
Целите, размерите, условията, редът за
създаване и функциониране на специалните
фондове се установяват със съответни споразумения между заинтересованите страни
и Банката.
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Член 12
Банката може да привлича средства в
колективна валута (в преводни рубли), националните валути на заинтересовани страни
и в свободно конвертируема валу та чрез
получаване на финансови и банкови кредити
и заеми, приемане на средносрочни и дългосрочни влогове, както и под друга форма.
Съветът на Банката може да взема решения
за отпускането от Банката на лихвени облигационни заеми, пускани на международните
валутни пазари.
Условията за отпускането на облигационни
заеми се определят от Съвета на Банката.
Кредитни операции на Банката
Член 13
Банката от п уска д ъ лгосрочни и средносрочни кредити на кредитополу чатели,
предвидени в Споразумението, със собствени
и привлечени средства във валути, съгласувани между Банката и кредитополучателя, за
цели, предвидени в Споразумението, участва
заедно с други банкови организации в отпускането на такива кредити и издава гаранции
за задълженията на стопански организации
и предприятия по ред, определен от Съвета
на Банката.
Член 14
Кредитирането на мероприятията, предвидени в Споразумението, се извършва на
основание на текущи и перспективни кредитни
планове. Редът за изработване на кредитните
планове се определя от Съвета на Банката.
Член 15
Банката отпуска кредити при участие на
кредитополучателя във финансирането със
собствени средства и в отделни случаи отпуска кредити до размера на пълната стойност
на обекта.
Във всеки отделен случай отпуснатите и
гарантираните от Банката кредити се оформят
със съответно споразумение.
В кредитното споразумение се предвиждат
икономическите критерии, които характеризират високата ефективност на кредитирания
обект, условията за отпускане, използване и
погасяване на кредита.
Кредити се отпускат, на първо място, за
обекти, които осигуряват по-висока ефективност.
Критериите за икономическа ефективност включват: осигуряване на най-високо
техническо равнище при строителството на
обекта, постигане от кредитирания обект на
оптимален обем на производство, спазване на
оптимални за дадения отрасъл срокове на възвръщаемост; производство на продукция, която
отговаря на световните стандарти за качество
и на световните цени; наличие на необходимата суровинна база за производството и на
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пазар за продукцията; срок на строителство
на обектите, както и други икономически и
финансово-банкови критерии, определяни от
Съвета на Банката в зависимост от естеството
и предназначението на капиталовложенията.
Банката може да извършва експертиза или
да изпраща за експертиза проекта, техническата документация и сметната документация
на съответните национа лни организации
или на международни групи специалисти по
свое усмотрение. Материалите и данните,
необходими за извършване на експертиза, се
осигуряват чрез получателите на кредити.
При отпускане на кредити и осигуряване
на гаранции Банката може да изисква да є
бъде предоставено обезпечение.
Редът за отпускане и погасяване на кредити, за гарантиране, както и общите условия,
които трябва да бъдат предвидени в кредитните споразумения, се определят от Съвета
на Банката.
Член 16
Средносрочните кредити се отпускат по
правило за срок до 5 години, дългосрочните
кредити – за максимален срок до 15 години.
Член 17
Погасяването на отпуснатите от Банката
кредити се извършва от кредитополучателя
съгласно предвидения в кредитното споразумение план за погасяване в рамките на срока
на кредита. Погасяването започва по правило
не по-късно от шест месеца след определения
в кредитното споразумение срок за пускане в
експлоатация на кредитирания обект.
Погасяването на кредита се извършва по
правило във валутата, в която е отпуснат
кредитът, или в друга валута съгласно съгласуваното между Банката и кредитополучателя.
Член 18
1. Банката взема необходимите мерки за
осигуряване на целевото използване на средствата от кредитите и гаранциите, както и
ефективността от използването на тези средства. За тези цели Банката е упълномощена:
а) при провеждането на кредитни и гаранционни операции да разрешава отпускането
на средства единствено за разходи, предвидени
в сключените от нея споразумения;
б) да провеж да постоянен конт рол за
спазването на условията на кредитните споразумения както на фазата на подготовка за
строителство, така и в процеса на неговото
извършване от кредитополучателя и на погасяване от негова страна на кредита;
в) да изпраща на обектите за осъществяване на необходимия контрол свои и наети от
Банката специалисти от международни групи
експерти както на фазата на подготовка за
строителство, така и в процеса на неговото
извършване и на погасяване на кредита; в тези
случаи съответните страни оказват съдействие

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

на въпросните специалисти при изпълнението
на функциите им и могат да назначат свои
представители за участие в осъществяването
на споменатия контрол.
2. При нарушаване от страна на кредитополучателя на условията на Споразумението
Банката има право да прилага следните
санкции:
а) да ограничи или изцяло да прекрати отпускането на кредити на кредитополучателите;
б) да увеличи размера на лихвите за използване на кредита през периода на нарушаване
от страна на кредитополучателя на условията
на Споразумението;
в) да повдигне по отношение на такива
кредитополучатели и техните гаранти искания
за връщане в полза на Банката на съответната
сума, а при наличие на средства на кредитополучателите и техните гаранти в сметките
в Банката извършва предсрочно отчисляване
от тези сметки;
г) да предприеме други мерки за защита на
интересите на Банката съгласно принципите,
определяни от Съвета на Банката.
Ограничаването и спирането на кредитирането се извършва по ред, определен от
Съвета на Банката.
Мерките или санкциите, които ще прилага
Банката при нарушаване на кредитното споразумение или на условията на гаранцията,
издадена в полза на Банката, се определят в
съответното споразумение или в гаранцията.
При съществено нарушаване от страна на
кредитополучателя на условията на кредитното
споразумение или от страна на гаранта – на
условията на гаранцията, Банката уведомява за това компетентните органи в страната
кредитополучател или гарант, а при необходимост – правителството на съответната страна.
Други операции на Банката
Член 19
Банката може да влага временно в други
банки свободни средства, да продава и купува
валута, злато и ценни книжа, както и да извършва други банкови операции, отговарящи
на целите на Банката.
Лихви и такси
Член 20
Върху отпуснатите кредити Банката начислява лихви.
Върх у привлечените средства Банката
плаща лихви. Върху гаранционните операции,
както и за изпълняване на поръчките на свои
клиенти и кореспонденти Банката събира
комисиони и други такси.
Основните принципи на лихвената политика на Банката, както и принципите за
определяне на комисионите и другите такси
се установяват от Съвета на Банката.
При определянето на принципите на лихвената политика Съветът на Банката изхожда
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от необходимостта от диференциране на лихвените нива предвид сроковете на кредитите
и вида валута.
Управление на Банката
Съвет на Банката
Член 21
1. Висш орган на управление на Банката
е Съветът на Банката, който осъществява
общото ръководство на дейността на Банката.
Съветът на Банката се състои от представители на всички страни – членки на Банката,
назначавани от правителствата на тези страни.
Всяка страна – членка на Банката, има
един глас в Съвета, независимо от размера
на нейната вноска в капитала на Банката.
2. Съветът на Банката се събира на заседания съгласно необходимостта, но не по-рядко
от два пъти в годината.
3. За председателстващи заседанията на
Съвета се редуват представителите на всяка
от страните – членки на Банката.
Процедурните правила за работата на Съвета се определят от самия Съвет.
Член 22
1. Съветът на Банката:
а) определя общите насоки в дейността на
Банката по въпросите на кредитирането, привличането на средства и лихвената политика
на Банката, принципите за определяне на
комисионите и другите такси за операциите
на Банката, принципите на сътрудничеството с банките от страните членки и с други
банки, международни финансово-банкови и
подобни организации;
б) утвърждава въз основа на предложения
на Председателя на Управителния съвет на
Банката списък на обектите, подлежащи
на кредитиране от Банката, с посочване на
размера на кредита по обекти, а също така
определя общите условия, които трябва да
бъдат предвидени в сключваните от Банката
кредитни споразумения; при това Съветът
отделно отбелязва в списъка на обектите общата сума и максималния размер на кредита
по обекти, в рамките на които Управителният
съвет има право да отпуска кредити;
в) утвърждава кредитните планове, годишния отчет, баланса и разпределението на
печалбата на Банката, структурата, щатното
разписание на Банката и сметката за административно-управленските разходи на Банката;
г) назначава председател и членове на
Управителния съвет на Банката;
д) назначава председател и членове на
Ревизионната комисия на Банката, изслушва
нейните отчети и взема решения по тях;
е) взема решения за откриването на клонове и представителства на Банката в страните
членки и в други страни, както и за прекратяване на тяхната дейност;
ж) утвърждава Правилника за условията на
труд на служителите в Банката, както и други
правила, определящи взаимоотношенията на
Банката със служителите;
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з) взема решения за целите, размера, сроковете и условията за създаването и използването на резервния капитал и собствените
специални фондове, както и за общия ред за
създаване в Банката на специални фондове
на заинтересованите страни;
и) издава препоръки:
– за увеличаване на уставния капитал на
Банката;
– за изменения на Устава на Банката;
к) взема решения:
– за отпускане на облигационни заеми;
– за приемане на нови членове на Банката;
– за реда на правене и сроковете на вноските в уставния капитал на Банката;
– за срока и реда за прекратяване на дейността на Банката;
л) изпълнява други функции, произтичащи
от Споразумението и Устава на Банката, кои
то са необходими за постигането на целите и
изпълнението на задачите на Банката.
2. Съветът взема единодушно решение по
следните въпроси:
– за утвърждаване на годишния отчет,
баланса и разпределението на печалбата на
Банката;
– за внасянето на препоръки относно увеличаване на уставния капитал на Банката;
– за реда на осъществяване и сроковете
на вноските в уставния капитал на Банката;
– за отпускане на облигационни заеми;
– за откриването на клонове и представителства на Банката;
– за назначаването на председател, членове
на Управителния съвет, председател и членове
на Ревизионната комисия;
– за приемане на нови членове на Банката;
– за внасянето на препоръки за изменение
на Устава на Банката;
– за реда и сроковете за ликвидация на Банката съгласно член ХХVІ от Споразумението.
По останалите въпроси решенията на Съвета на Банката се вземат с квалифицирано
мнозинство не по-малко от 3/4 от гласовете.
3. Съветът на Банката има право да прехвърля на Управителния съвет за решаване
отделни въпроси, които съгласно Устава на
Банката влизат в компетенциите на Съвета.
Управителен съвет на Банката
Член 23
Управителният съвет на Банката е изпълнителен орган на Банката. Управителният
съвет е подотчетен на Съвета на Банката.
Управителният съвет се състои от Председател на Управителния съвет и трима негови
заместници, назначавани от Съвета на Банката сред гражданите на страните – членки
на Банката, за срок от пет години.
Основна задача на Управителния съвет е
ръководенето на дейността на Банката съгласно Споразумението, Устава на Банката
и решенията на Съвета на Банката.
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Председателят на Управителния съвет осъществява прякото ръководство на оперативната дейност на Банката и на Управителния
съвет по принципа на единоначалието в рамките на компетенциите и правата, фиксирани
в Устава и решенията на Съвета на Банката.
В компетенции те на Председател я на
Управителния съвет влизат:
а) разпореждане в съответствие с Устава на
Банката и решенията на Съвета на Банката с
цялото имущество и средствата на Банката;
б) осъществяване на утвърдените от Съвета на Банката кредитни планове;
в) организиране на работата по привличане
и влагане на свободните средства;
г) представяне в Съвета на Банката на
списък с обекти за кредитиране със съответната обосновка;
д) вземане на решения за отпускането на
кредити с цел финансиране на инвестиционни
обекти в рамките на лимита за кредитиране,
отпуснат му от Съвета на Банката;
е) вземане на решения за предоставянето
на гаранции в рамките на отредените за него
от Съвета на Банката компетенции;
ж) определяне на лихвените нива и условията за отпускане на кредити и предоставяне
на гаранции, като изхожда от принципите
и общите условия, определени от Съвета на
Банката;
з) подготвяне на необходимите материали
и предложения за разглеждане от Съвета на
Банката;
и) представителство от името на Банката,
както и внасяне от името на Банката на претенции и искове в съда и арбитража;
к) издаване на заповеди и вземане на решения по оперативните въпроси от дейността
на Банката;
л) подписване на споразумения, ангажименти и пълномощни от името на Банката;
м) организиране и осъществяване на делови връзки и кореспондентски отношения на
Банката с други банки и организации;
н) утвърждаване на правилници и наредби на Банката за реда на осъществяване на
кредитни и други банкови операции съгласно
принципите, определени от Съвета на Банката;
о) назначаване и освобождаване на служители в Банката с изключение на членовете на
Управителния съвет, утвърждаване на правилата за вътрешния ред, определяне съгласно
утвърденото от Съвета щатно разписание и
сметката за административно-управленски
разходи на размера на работната заплата и
поощренията за отличилите се служители;
п) определяне на числеността на щата и
размера на заплатата на обслужващия и техническия персонал на Банката в рамките на
утвърждавания от Съвета фонд на работната
заплата за тези цели и разпределяне на този
персонал по управления и отдели на Банката;
р) даване на пълномощия на длъжностни
лица от Банката да се явяват от името на
Банката, да подписват споразумения, ангажименти и пълномощни;
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с) изпълняване на други задачи, произлизащи от Споразумението, Устава на Банката
и разпоредбите на Съвета на Банката.
По въпросите в подточки „б“, „в“, „г“, „д“,
„е“, „ж“, „з“, „м“, „н“, „п“ Председателят на
Управителния съвет взема решение след разглеждането им на заседание на Управителния
съвет на Банката.
Резултатите от разглеждането на въпросите на заседанието на Управителния съвет на
Банката се протоколират.
В случай на несъгласие от страна на отделни
членове на Управителния съвет с решение,
взето от Председателя на Управителния съвет,
те могат да изискват вписването на мнението
им в протокола и ако счетат за необходимо,
могат да съобщят за това на Съвета на Банката.
Членовете на Управителния съвет ръководят определени сектори от дейността и носят
отговорност пред Председателя на Управителния съвет.
Член 24
Председателят на Управителния съвет,
членовете на Управителния съвет и другите
длъжностни лица на Банката, когато изпълняват служебните си задължения, действат
като международни длъжностни лица. Те се
подчиняват на Банката и са независими от
каквито и да било органи и официални лица
на страните, чиито граждани са.
Ревизия на дейността на Банката
Член 25
Ревизия на дейността на Банката, която
включва проверка как се изпълняват решенията на Съвета на Банката, проверка на
ежегодния отчет, на касата и имуществото,
на счетоводния отчет, отчетността и деловодството на Банката, на нейните клонове
и представителства, се извършва от Ревизионната комисия, назначавана от Съвета
на Банката за срок от пет години, в която
влизат председател на Ревизионната комисия
и трима членове.
Председателят и членовете на Ревизионната
комисия не могат да заемат каквито и да било
други длъжности в Банката.
Организацията и редът на ревизиите се
определят от Съвета на Банката.
Председателят на Управителния съвет на
Банката предоставя на Ревизионната комисия
всички материали, необходими за извършване
на ревизията.
Ревизионната комисия представя отчетите
си на Съвета на Банката.
Организация на Банката
Член 26
Банката има управления, отдели и може
да има клонове и представителства.
Структурата на Банката се утвърждава от
Съвета на Банката.
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Персона л ът на Ба н к ата се наби ра о т
граждани на страните – членки на Банката,
в съответствие с Правилника за условията на
труд на служителите в Банката.
Ред за разглеждане на споровете
Член 27
Претенции към Банката могат да бъдат
предявявани в рамките на две години от
момента на възникване на правото на иск.
Член 28
Споровете на Банката с нейните клиенти
по договореност между страните се разглеждат
в арбитраж, избиран измежду действащите
или новосформиран.
При липсата на споменатата договореност
решаването на спора се предава за разглеждане от арбитражния съд при търговскопромишлената палата на страната, в която е
седалището на Банката.
Отчетност
Член 29
За операционна година на Банката се
счита периодът от 1 януари до 31 декември
включително.
Годишните баланси се публикуват по реда,
определен от Съвета на Банката.
Стопанска сметка и разпределяне на печалбата на Банката
Член 30
Банката извършва дейността си на принципа на стопанската сметка, като осигурява
рентабилността є.
След утвърждаване на годишния отчет
чистата печалба на Банката се разпределя
по решение на Съвета на Банката. Печалбата може да бъде използвана за създаване на
резервен капитал, за собствени специални
фондове, да бъде разпределена между страните
членки и използвана за други цели.
Ред за изменение на Устава
Член 31
Съгласно член ХІV на Споразумението изменения на Устава на Банката могат да бъдат
правени със съгласието на правителствата на
страните – членки на Банката, по препоръка
на Съвета на Банката.
Член 32
Всяка страна – членка на Банката, както
и Управителният Съвет на Банката, могат да
внесат за разглеждане от Съвета предложения
за промяна на Устава на Банката.
Прекратяване на дейността на Банката
Член 33
Дейността на Банката може да бъде прекратена съгласно разпоредбите на член ХХVІ
на Споразумението. Сроковете и редът за
прекратяване на дейността на Банката и за
нейната ликвидация се определят от Съвета
на Банката.
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ПРОТОКОЛ
за реда на формиране и използване на уставния
капитал на Международната инвестиционна
банка в преводни рубли
Съгласно Споразумението за основаването
на Международна инвестиционна банка от
10 юли 1970 г.
правителствата на Народна република
Бъ л гари я, Ун гарск ата народ на реп у бл ика, Германската демократична република,
Монголската народна република, Полската
народна република, Съюза на Съветските социалистически републики и Чехословашката
социалистическа република,
с цел осигуряване навременното формиране и ефективното използване на уставния
капитал на Банката в преводни рубли,
се договориха за следното:
Член І
Страните – членки на Банката, поемат
задължението да осигурят необходимите средства за вноски в уставния капитал на Банката
в съгласуваните срокове в съответствие с
квотите, определени в член ІІІ, точки 2, 3 и
4 на споменатото Споразумение.
Страните – членки на Банката, ще предвиждат в народностопанските си планове,
вносно-износните си планове, бюджетните и
валутните планове за 1971 г. и следващите
години необходимите материални, финансови
и валутни ресурси, гарантиращи вноските в
уставния капитал на Банката в преводни рубли.
При това всяка от страните – членки на
Банката, отпуска за кредитираните обекти
над обемите, предназначени за изпълнение
на задълженията по сключените от страните – членки на Банката, споразумения и
годишни протоколи за взаимни доставки,
допълнителни количества стоки в обеми,
отговарящи на дяловата вноска (квотата) на
дадената страна в уставния капитал на Банката в преводни рубли.
В посочените допълнителни количества
стоки влизат машини, оборудване, уреди, необходими материали, както и технически услуги.
По договореност между страните, отпускащи за кредитираните обекти допълнителни
количества стоки, и кредитополучателите
тези стоки могат да бъдат заменени с други
материално-финансови ценности в съответствие със структурата на износа на страната
доставчик. В так ъв сл у чай този договор
трябва да се сключи не по-късно от два-три
месеца след решението на Съвета на Банката
за отпускане на кредита.
Член ІІ
Страните – членки на Банката, съгласно
член І на този протокол издават на Банката за
сумата на дяловите вноски в уставния капитал
на Банката съответните полици.
Съветът на Банката определя начините
за внасяне от страните членки на средствата
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за квотите в уставния капитал на Банката в
преводни рубли посредством Международната
банка за икономическо сътрудничество.
Член ІІІ
Уставният капитал на Банката ще бъде
използван за отпускане на кредити за плащане
на доставките на съответното оборудване и
материали или други стоки, както и на технически услуги, необходими за осигуряване
на строителството на кредитирания обект.
Доставките за кредитираните обекти ще се
извършват на първо място от продукцията,
произвеждана в страните – членки на Банката.
При това страните – членки на Банката,
се задължават:
– да приемат на първо място поръчки на
кредитополучателите за оборудване и материали за строителството на кредитираните
от Банката обекти;
– да осигуряват производството на въпросното оборудване и материали на най-високо
научно-техническо равнище;
– да осигуряват доставката на произведеното
оборудване и материали за кредитираните от
Банката обекти приоритетно и в сроковете,
обусловени от договори.
Доставките на оборудване, материали,
други материално-стокови ценности и оказването на технически услуги за строителството
ще се осъществяват по цени, определяни
съгласно действащите в търговията между
страните – членк и на СИВ, принципи за
ценообразуване.
За сметка и в границите на отпусканите
кредити Банката в съответствие с въведения
от нея ред ще плаща на доставчиците в преводни рубли чрез Международната банка за
икономическо сътрудничество оборудването,
материалите, другите материално-стокови
ценности и техническите услуги, доставяни
или оказвани съгласно договорите за приетите
за кредитиране строителни обекти.
Член ІV
Със съгласието на всички страни – членки на Банката, в този протокол Съветът на
Банката може да направи промени и уточнения предвид опита, натрупан в дейността
на Банката през 1971 г. и следващите години,
насочени към по-нататъшно усъвършенстване
на реда за формиране и използване на уставния капитал на Банката в преводни рубли.
Член V
Този протокол влиза в сила от деня на
неговото подписване.
Протоколът се предава за съхранение на
Секретариата на Съвета за икономическа
взаимопомощ, който ще изпълнява функциите
на депозитар на въпросния протокол.
Съставен в град Москва на 10 юли 1970 г.
в един екземпляр на руски език.
311
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НАРЕДБА № H-1
от 22 януари 2014 г.

за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на
акцизни стоки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания към средствата
за измерване и контрол на акцизни стоки;
2. изискванията за предаване на данни
от средствата за измерване и контрол към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“;
3. контролът, осъществяван от митничес
ките органи върху средствата за измерване
и контрол на акцизни стоки и данните, предавани от тях.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за лицата
по чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните
складове, наричани по-нататък „лицата“, освен
ако в тази наредба не е предвидено друго.
(2) Наредбата не се прилага за регистрираните изпращачи, освободените от акциз
крайни потребители и лицата по чл. 3, т. 6
от Закона за акцизите и данъчните складове.
Чл. 3. По смисъла на тази наредба:
1. „обект“ е данъчен склад по смисъла на
чл. 4, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните
складове или всяко друго място за въвеждане, производство, складиране и извеждане на
акцизни стоки;
2. „точка за контрол“ е място в обект, на
което лицата са длъжни да използват средства за измерване и контрол, предвидени в
тази наредба;
3. „акцизни стоки“ са тези по смисъла на
Закона за акцизите и данъчните складове;
4. „оразмерен съд“ е стационарен или не
стационарен съд за съхранение с определена
вместимост;
5. „компетентно митническо учреждение“
е митническото учреждение по местонахождение на обекта.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ
Чл. 4. (1) За целите на тази наредба средства
за измерване и контрол на акцизни стоки са:
1. разходомери;
2. оразмерени и ка либри ра ни съдове,
снабдени със средство за измерване на ниво
на течности и притежаващи шаблони и калибровъчни таблици;
3. калибрирани съдове, снабдени с шаблони
и калибровъчни таблици;
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4. нестационарни оразмерени съдове;
5. калибрирани апарати и инструменти,
използвани в лаборатории;
6. брояч;
7. система за електронно преброяване и
идентификация (СЕПИ);
8. везни;
9. измервателни системи за течности, различни от вода;
10. електромери;
11. електронни коректори на обем на природен газ;
12. алкохоломери;
13. средства за измерване на алкохолно
съдържание и екстракт в градус Плато.
(2) Средствата за измерване, посочени в
ал. 1, т. 1, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към
продуктите и наредбите по прилагането им.
(3) Могат да се използват средства за измерване и контрол, различни от посочените в
ал. 1, отговарящи на изискванията на Закона
за измерванията, Закона за техническите
изисквания към продуктите и нормативните
актове за тяхното прилагане.
Чл. 5. (1) Средствата за измерване и контрол се монтират в одобрени от митническите
органи точки за контрол за осъществяване
на контрол върху въведените, произведените,
складираните и изведените от съответния
обект акцизни стоки.
(2) Разположението на точките за контрол
се одобрява от митническите органи.
(3) Точките за контрол се изграждат в
съответствие с представен от лицата технически проект.
(4) В точк ите за контрол се измерват
количествените, а в случаите, предвидени в
тази наредба, и физикохимични показатели
на въведените, произведените, складираните и
изведените от съответния обект акцизни стоки.
(5) Средствата за измерване и контрол на
акцизни стоки предават данни по електронен път към автоматизираната система за
отчетност на лицата и към информационната
система на Агенция „Митници“ в случаите,
предвидени в наредбата.
(6) Констатирането на съответствието на
средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата се извършва от митничес
ките органи и се удостоверява с протокол за
съответствие.
Г л а в а

т р е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА
Чл. 6. (1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, лицата
са длъжни:
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1. да използват средства за измерване и
контрол в одобрените от митническите органи
точки за контрол;
2. да монтират средствата за измерване и
контрол по начин, позволяващ оглед и отчитане на техните показания при гарантиране
на ненамеса и манипулиране на средствата
за измерване и контрол;
3. да осигурят възможност за пломбиране
на показващите устройства на средствата за
измерване и контрол в случаите, когато технически е възможно и приложимо;
4. да осигурят резервно средство за измерване и контрол или резервен метод за
измерване и контрол, когато е приложимо, в
случай на повреда/авария на монтираното и
пломбирано средство за измерване и контрол и
да уведомят незабавно компетентното митническо учреждение и незабавно да предприемат
мерки за отстраняване на повредата/аварията;
5. да осигурят възможност за пломбиране
на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол
в случаите, когато технически е възможно и
приложимо, като се ограничи достъпът до
компоненти, които се настройват;
6. да осигурят възможност за пломбиране на връзките на средството за измерване
и контрол в случаите, когато технически е
възможно и приложимо;
7. да осигуряват техническата изправност
и употребата по предназначение на използваните средства за измерване и контрол на
акцизните стоки;
8. да демонтират нефункциониращо средство за измерване и контрол само след отстраняване на пломбата от митническите органи;
9. да пода ват п ред вари т ел но п исмено
уведомление до компетентното митническо
учреждение в 3-дневен срок преди извършване
на промяна в точките за контрол или на използваните средства за измерване и контрол;
лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона
за акцизите и данъчните складове подават
обобщена информация за всички промени в
използваните средства за търговско измерване
от съответната разпределителна и/или преносна мрежа в едномесечен срок след изтичане
на всяко тримесечие;
10. да подават предварително писмено
уведомление до компетентното митническо
учреждение в 3-дневен срок преди извършване на дейности, изискващи премахване на
пломби по реда на наредбата;
11. да уведомят незабавно компетентното
митническо учреждение за нарушена цялост
или липса на пломба или на холограмен стикер.
(2) За одобря ва не разположен ие т о на
точките за контрол за всеки обект лицата
представят в компетентното митническо учреждение следните документи:
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1. технологична схема с означени точки
за контрол;
2. планове на обекта с означение на местата, в които ще се монтират средствата за
измерване и контрол.
(3) За констатиране на съответствието на
средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата лицата подават в компетентното митническо учреждение декларация
за идентификация на монтираните средства
за измерване и контрол.
(4) Декларацията по ал. 3 съдържа следните данни:
1. наименование и тип на средството за
измерване и контрол;
2. фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в
експлоатация;
3. документ за одобрен тип на средството
за измерване, декларация за съответствие и/
или сертификат за съответствие, издаден от
нотифициран орган, когато средствата подлежат на одобрение или оценяване по закон;
4. сертификат за калибриране, издаден от
акредитирана лаборатория или национален
метрологичен институт, когато средствата
подлежат на калибриране;
5. м ясто на монта ж на средството за
измерване и контрол, когато средствата са
стационарни;
6. метрологични характеристики: обхват
на измерване, клас на точност или допустима
грешка, разделителна способност и др., когато
за установяване на тези характеристики има
законово изискване;
7. ред, начин и формат за предаване на
данните по електронен път от средствата за
измерване и контрол към автоматизираната
система за отчетност на лицата.
(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8
и 11, ал. 3 и 4 не се прилагат за лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите
и данъчните складове.
(6) За целите на прилагане на ал. 1, т. 9, 10
и 11 лицата подават уведомление по образец
съгласно приложението. Уведомлението се
подава и по електронен път.
Чл. 7. (1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, за всеки обект
лицата са длъжни да изготвят и съхраняват
следната документация и да водят отчетност:
1. технологична схема с означени точки
за контрол;
2. актуален план на обекта и планове
на помещенията с означено разположение
на сгради, съоръжения, съдове, резервоари,
тръбопроводи и всички средства за измерване
и контрол, като информацията се съхранява
в електронен формат и на хартиен носител;
3. досие на всяка точка за контрол, което
съдържа:
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а) описание на използваните средства за
измерване и контрол;
б) начините за отчитане на показанията
от средствата за измерване и контрол;
в) обработката, документирането и реда
на обявяването на резултатите;
г) вида на документа, съдържащ информацията от изпитването, когато точката за
контрол е лаборатория;
4. техническо досие на средството за измерване и контрол в одобрените точки за
контрол, което съдържа:
а) техническа документация (паспорт);
б) документ за одобрен тип, декларация
за съответствие и/или сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган, и
документи, удостоверяващи извършени проверки по Закона за измерванията, в случаите
на законово изискване за такива документи;
в) сертификатите за калибриране в случаите
на законово изискване за такива документи;
г) „максимално допустима грешка“ и „неопределеност“ при калибриране в случаите
на законово изискване за такива документи;
5. регистър на съдовете в обекта, в който
се отразява:
а) уникалната им идентификация, общата
вместимост и местоположение в обекта;
б) за калибрираните съдове – номер, дата
на издаване на сертификата за калибриране и
акредитираната лаборатория, която го е издала;
в) за оразмерените съдове – данни за вместимостта, посочена в документа, издаден от
производителя;
г) всички последващи промени, свързани
със съдовете в обекта.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона
за акцизите и данъчните складове.
Чл. 8. (1) Лицата са длъжни да съхраняват
в обекта дневник за проверките на средствата за измерване и контрол, който съдържа
следните данни:
1. пореден номер, дата и вид на извършената проверка;
2. наименование, идентификационен номер
на средството за измерване и контрол;
3. моментните показания на средството за
измерване и контрол (на дата, час);
4. дата и час на спиране на измерването и
място на точката за контрол (в случаите на
прекъсване на захранването, аварии и др.);
5. предприети мерки за обезпечаване на
измерването на акцизната стока в определената точка за контрол в случай на демонтаж
(монтирано резервно средство за измерване
и контрол, вид, фабричен номер, показания
или осигурен резервен метод за измерване);
6. описание на действията, които са извършени (свалени пломби номер, поставени
пломби номер и др.);
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7. констатации;
8. номер, дата на констативен протокол;
9. име, подпис и печат на контролните
органи, извършили проверката.
(2) Към дневника се прилагат и съхраняват от лицата протоколите за извършените
проверки или конфигурации в случаите по
глава шеста, раздел VI.
(3) Дневникът по ал. 1 се попълва и заверява от митническите органи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА АЛКОХОЛА И АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ
Раздел I
Точки за контрол за алкохол и алкохолни
напитки
Чл. 9. Тази глава не се прилага за лицата,
които:
1. единствено получават или изпращат
предварително опаковани продукти с еднакви
номинални количества и с маса от 5 g до 10
kg включително или с обем от 5 ml до 10 l
включително, освен ако в тази наредба не е
предвидено друго;
2. получават предварително определено
количество готовоопакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да
е характер, с които обичайно се представя на
пазара, и количеството, което се съдържа в
опаковката, не може да бъде променяно, без
опаковката да бъде нарушена, отворена или
да претърпи осезаема промяна.
Чл. 10. Точките за контрол на алкохол и
алкохолни напитки по смисъла на чл. 5, 6, 7, 8
и 9 от Закона за акцизите и данъчните складове
са местата, където се въвеждат, произвеждат,
складират и извеждат акцизните стоки.
Чл. 11. В точките за контрол по чл. 10
лицата измерват:
1. при бира:
а) алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в контролните точки
по чл. 13, ал. 3 или в контролна точка лаборатория за лицата по чл. 14;
б) обем, изразен в литри в контролна точка
разходомер;
2. при тихи и шумящи вина:
а) алкохолно съдържание в контролна
точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка
разходомер;
3. при други ферментирали напитки:
а) алкохолно съдържание в контролна
точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка
разходомер;
4. при междинни продукти:
а) алкохолно съдържание в контролна
точка лаборатория;

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

б) обем, изразен в литри в контролна точка
разходомер;
5. при етилов алкохол:
а) алкохолно съдържание в контролна
точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка
разходомер.
Чл. 12. (1) Специфичните изисквания към
измерването и контрола на етиловия алкохол и
ароматичните алкохолосъдържащи продукти,
предназначени за влагане в производството
на тютюневи изделия, се уреждат по реда на
глава пета.
(2) Алкохолното съдържание на етилов
алкохол, предназначен за смесване с бензин,
може да се определя на база анализен сертификат.
Раздел II
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на бира
Чл. 13. (1) Лицата, производители на бира,
измерват произведените продукти по показатели маса, обем, алкохолно съдържание и
екстракт, изразен в градуси Плато, в следните
точки за контрол:
1. подаване на пивна мъст за ферментация
(след варката);
2. извеждане на бирата от филтриране след
всички финални обработки с добавяне на вода.
(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 лицата
измерват продуктите със средства за измерване и контрол по показател маса или обем.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2
лицата измерват продуктите със средства за
измерване и контрол, които едновременно
отчитат показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, и предават данни по електронен път към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“.
Чл. 14. (1) Лицата, отговарящи на изискванията за независима малка пивоварна,
измерват произведената бира в следните точки
за контрол:
1. местата, от които бирата напуска ферментаторите или депозитните съдове;
2. местата на извеждане на бирата от обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1 обемът
се измерва с разходомер, а показателите алкохолно съдържание и екстракт, изразен в
градус Плато, в точка за контрол лаборатория.
Чл. 15. Членове 13 и 14 не се прилагат
от лицата, получили удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна,
извършващи единствено продажби на бира
за консумация намясто, които измерват и
отчитат произведената бира на мястото на
пълнене в опаковки със средство за измерване
и контрол – брояч.
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Чл. 16. В точките за контрол бутилираните
акцизни стоки се отчитат чрез средство за
измерване и контрол – брояч, отчитащ броя
на преминалите пълни опаковки.
Раздел III
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на тихи вина,
шумящи вина, други ферментирали напитки
и междинни продукти
Чл. 17. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране
и извеждане на тихи вина, шумящи вина,
други ферментирали напитки и междинни
продукти са:
1. местата за въвеждане на акцизни стоки;
2. местата за складиране на акцизни стоки
в обекта;
3. местата за извеждане на акцизни стоки
от обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се измерва
обем и алкохолно съдържание.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3
се отчитат само стоки в наливно състояние
и обемът се измерва чрез разходомер, а по
ал. 1, т. 2 обемът се измерва чрез калибрирани
съдове и се отчита по калибровъчна таблица. Алкохолното съдържание се определя в
контролна точка лаборатория. Данните от
разходомерите по ал. 1, т. 1 и 3 и данните от
контролна точка лаборатория се въвеждат в
автоматизираната система за отчетност на
лицата.
(4) В случаите, когато виното се бутилира
на бутилираща линия, броят на бутилките се
отчита чрез брояч.
Раздел IV
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на етилов
алкохол
Чл. 18. (1) В данъчните складове се измерва
въведеният, произведеният, складираният и
изведеният етилов алкохол по смисъла на чл. 9
от Закона за акцизите и данъчните складове
по обем и алкохолно съдържание в следните
точки за контрол:
1. при въвеждане на акцизни стоки на
входа на обекта;
2. при съхранение на акцизни стоки в
обекта;
3. при извеждане на акцизни стоки в наливен вид на изхода на обекта;
4. при бутилирани акцизни стоки в обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3
се отчитат само стоки в наливно състояние
и обемът се измерва чрез разходомер. Алкохолното съдържание се измерва в контролна
точка лаборатория. Данните от разходомерите
се предават към автоматизираната система за
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отчетност на лицата, а данните от контролна
точка лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2
обемът се измерва чрез калибрирани съдове
и се отчита по калибровъчна таблица. Алкохолното съдържание се измерва в контролна
точка лаборатория.
(4) В точките за контрол по ал. 1, т. 4 при
бутилиране на акцизни стоки се отчитат чрез
средство за измерване и контрол – брояч,
който предава данни по електронен път към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“.
Ч л. 19. (1) Лицата, п роизводи тели на
акцизни стоки чрез дестилация, измерват
произведените продукти по обем и алкохолно
съдържание в точка за контрол на изхода на
събирателните съдове след дестилационното
съоръжение.
(2) Обемът се измерва чрез разходомер, а
алкохолното съдържание – в контролна точка
лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя
ежедневно в точка за контрол лаборатория,
като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната
система за отчетност на лицата.
(4) Данните от контролна точка разходомер
и контролна точка лаборатория се предават
по електронен път към автоматизираната
система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация
до събирателния съд се пломбира с уникални
номера от митническите органи.
Чл. 20. (1) Лицата, производители на акцизни стоки чрез прекъсната фракционна
дестилация, измерват произведените продукти
по обем и алкохолно съдържание в точка за
контрол на изхода на събирателните съдове
след дестилационното съоръжение.
(2) Обемът се измерва чрез разходомер, а
алкохолното съдържание – в контролна точка
лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя
ежедневно в точка за контрол лаборатория,
като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната
система за отчетност на лицата.
(4) Данните от контролна точка разходомер
и контролна точка лаборатория се предават
по електронен път към автоматизираната
система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация
до събирателния съд се пломбира с уникални
номера от митническите органи.
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(6) Лицата осигуряват отделна отчетност
за всяка фракция.
Раздел V
Точки за контрол в специализирани малки
обекти за дестилиране и обекти за винопроизводство на малки винопроизводители
Чл. 21. (1) Лицата, получили удостоверение
за регистрация на специализирани малки
обекти за дестилиране, в точките за контрол
използват средства за измерване и контрол:
1. за показател обем – оразмерени или
калибрирани съдове;
2. за показател действително алкохолно
съдържание – алкохоломер или със средства
за измерване и контрол в точка лаборатория.
(2) Лицата декларират вида, броя и вместимостта на използваните калибрирани съдове
за съхранение, както и тяхното местоположение, номера на сертификата за калибриране и
акредитираната лаборатория или национален
метрологичен институт, издали сертификата.
Чл. 22. (1) Лицата, получили удостоверение
за регистрация на обекти за винопроизводство
на малки винопроизводители, измерват със
средства за измерване и контрол произведените вина по показател обем и по показател
алкохолно съдържание в следните точки за
контрол:
1. местата, където са разположени съдовете
за съхранение на произведената акцизна стока,
като показател обем се отчита в оразмерени
съдове при запълнен обем или в калибрирани
съдове със средства за измерване и контрол
на ниво (шаблони, нивомери), а показател
алкохолно съдържание се определя в точка
за контрол лаборатория;
2. местата, където ще се извежда от територията на обекта акцизна стока в наливно
състояние, като показател обем се отчита чрез
разходомер, а показател алкохолно съдържание
се определя в точка за контрол лаборатория.
(2) В случаите, когато виното се бутилира
на бутилираща линия, броят на бутилките се
отчита чрез брояч.
Г л а в а

п е т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ. ТОЧКИ ЗА КОНТРОЛ ЗА
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 23. Точките за контрол за тютюневи
изделия по смисъла на чл. 10, 11 и 12 от
Закона за акцизите и данъчните складове и
на етиловия алкохол и на ароматичните алкохолосъдържащи продукти, предназначени
за производството на тютюневи изделия, са:
1. местата, където на територията на обекта се въвеждат и където от територията на
обекта се извеждат суровини за производство
на тютюневи изделия (необработен тютюн,
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тютюнево фолио, жили, тютюн за пушене,
етилов алкохол и ароматичните алкохолосъдържащи продукти);
2. местата за съхранение на произведените
в обекта тютюневи изделия, с изключение
на тютюн за пушене, когато е суровина за
производство на тютюневи изделия;
3. местата, където на територията на обекта
се въвеждат или от територията на обекта се
извеждат тютюневи изделия, с изключение
на тютюна за пушене, когато се въвежда или
извежда като суровина за производство на
тютюневи изделия.
Чл. 24. Не се отчитат през средствата за
измерване и контрол предварително опаковани
ароматични алкохолосъдържащи продукти,
които са с маса до 10 kg включително и с обем
до 10 l включително и са предназначени за
влагане в производство на тютюневи изделия.
Чл. 25. (1) В точките за контрол по чл. 23
се използват средства за измерване и контрол,
които предават данни към автоматизираната
система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 23, т. 1 се
използват средства за измерване и контрол
на маса.
(3) Когато в местата по чл. 23, т. 1 се въвежда или извежда като суровина тютюн за
пушене под режим отложено плащане на акциз,
могат да се използват средства за измерване и
контрол – система за електронно преброяване
и идентификация, идентифициращи маса.
(4) В точките за контрол по чл. 23, т. 2 и
3 се използват средства за измерване и контрол – система за електронно преброяване и
идентификация.
Г л а в а

ш е с т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Специфични изисквания към лицата, които
въвеждат, произвеждат, складират и извеждат
енергийни продукти и електрическа енергия
Чл. 26. Тази глава не се прилага за лицата,
които:
1. единствено получават или изпращат
предварително опаковани продукти с еднакви
номинални количества и с маса от 5 g до 10
kg включително или с обем от 5 ml до 10 l
включително, освен ако в тази наредба не е
предвидено друго;
2. получават предварително определено
количество готово опакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да
е характер, с които обичайно се представя на
пазара, и количеството, което се съдържа в
опаковката, не може да бъде променяно, без
опаковката да бъде нарушена, отворена или
да претърпи осезаема промяна;
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3. полу чават предварително опаковани
смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до
2710 19 93 и други смазочни масла, включени
в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изиск
ванията на чл. 33а от Закона за акцизите и
данъчните складове.
Чл. 27. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на енергийни
продукти и електрическа енергия в точките
за контрол лицата измерват един или повече
от следните показатели: маса, обем, плътност, топлотворна способност, количество
електроенергия.
(2) За енергийните продукти по чл. 13 от
Закона за акцизите и данъчните складове, по
отношение на които в тази глава не са предвидени специфични изисквания, се прилагат
разпоредбите за съответното еквивалентно
гориво.
Чл. 28. При въвеждането, производството,
складирането и извеждането на суров нефт,
бензин, газьол, керосин и биодизел лицата
изразяват и документират резултатите за
количествата:
1. суров нефт – изразено в литри;
2. бензин, газьол, керосин и биодизел – изразено в литри, приведени към сравнителна
температура 15 °С.
Чл. 29. При въвеждането, производството,
складирането и извеждането на тежко гориво,
втечнен нефтен газ (LPG) и смазочни масла
лицата изразяват и документират резултатите
за количествата акцизна стока в тонове.
Чл. 30. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на природен газ лицата изразяват и документират
резултатите за топлотворната способност в
гигаджаули за количеството природен газ.
(2) За преобразуване на горната топло
творна способност, изразена в килокалории,
в горна топлотворна способност, изразена в
гигаджаули, се прилага формулата:
ГТС(GJ) = ГТС (kcal) х 4,1868 х 10 -6 , където:
ГТС(GJ) е горната топлотворна способност,
изразена в гигаджаули;
ГТС (kcal) – горната топлотворна способност, изразена в килокалории;
4,1868 х 10 -6 – коефициент за преобразуване.
Чл. 31. Лицата, регистрирани по чл. 57а,
ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове, изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули
за количествата кокс и въглища.
Чл. 32. (1) Лицата, регистрирани по реда на
чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите
и данъчните складове, ползват данни от средствата за търговско измерване – собственост
на съответното преносно или разпределително
предприятие, което определя вида, броя и
мястото им на монтиране съгласно Закона за
енергетиката, Закона за измерванията, Закона
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за техническите изисквания към продуктите и
подзаконовите нормативни актове за тяхното
прилагане.
(2) Лицата по ал. 1, които осъществяват
дейности с електрическа енергия, предоставят
на компетентното митническо учреждение
данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период,
следващ тримесечието.
(3) Лицата по ал. 1, които осъществяват
дейности с природен газ за битови и стопански
нужди, предоставят на компетентното митническо учреждение данните от средствата за
търговско измерване за всяко тримесечие в
отчетния период, следващ тримесечието, освен
ако през определените средства за измерване
се извежда природен газ за битови и стопански нужди в обеми над 3 млн. кубични метра
годишно, измерени при стандартни условия.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се изпращат в
компетентното митническо учреждение по
ред, начин и формат, определени със заповед
на министъра на финансите.
Раздел II
Точки за контрол в обектите за въвеждане,
производство, складиране и извеждане на
бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни
продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20,
2707 30 и 2707 50
Чл. 33. Точките за контрол в обектите за
въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и
енергийни продукти с кодове по КН 2707 10,
2707 20, 2707 30 и 2707 50 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.
Чл. 34. (1) В точките за контрол по чл. 33, т. 1
се използват разходомери или измервателни
системи , които предават данни за резултатите
от измерване, приведени към сравнителна
температура 15 °С, по електронен път към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 33, т. 2 се
използват средства за измерване и контрол,
включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на
ниво на течности, които предават данни по
електронен път само към автоматизираната
система за отчетност на лицата.
Раздел III
Точки за контрол в обектите за въвеждане,
производство, складиране и извеждане на
тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51
до 2710 19 69, други тежки масла, различни
от смазочните, включени в код по КН 2710
19 99, и за енергийни продукти с кодове по
КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710
91 и 2710 99
Чл. 35. Точките за контрол в обектите за
въвеждане, производство, складиране и извеждане на тежки горива с кодове по КН от
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2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла,
различни от смазочните, включени в код по
КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с
кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707
99 19, 2710 91 и 2710 99 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.
Чл. 36. (1) В точките за контрол по чл. 35,
т. 1 се използват средства за измерване и
контрол на маса, които предават данни към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 35, т. 2 се
използват средства за измерване и контрол,
включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на
ниво на течности, които предават данни по
електронен път само към автоматизираната
система за отчетност на лицата.
Раздел IV
Точки за контрол в обектите за въвеждане,
производство, складиране и извеждане на
суров нефт, смазочни масла с кодове по КН
от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни
масла, включени в код по КН 2710 19 99
Чл. 37. (1) Точките за контрол в обектите
за въвеждане, производство, складиране и
извеждане на смазочни масла с кодове по КН
от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни
масла, включени в код по КН 2710 19 99, са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.
(2) При добив на нефтена суровина точка
за контрол е мястото непосредствено след
декантиране.
Чл. 38. (1) В точките за контрол по чл. 37,
ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване
и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за
отчетност на лицата и към информационната
система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 37, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и
калибрирани съдове, снабдени със средство
за измерване на ниво на течности, които
предават данни по електронен път само към
автоматизираната система за отчетност на
лицата.
(3) В автоматизираните системи за отчетност на лицата резултатите за измерените
количества акцизни стоки по ал. 1 и 2 се
изразяват и в литри.
Раздел V
Точки за контрол в обектите за въвеждане,
производство, складиране и извеждане на
втечнен нефтен газ (LPG)
Чл. 39. (1) Точките за контрол в обектите
за въвеждане, производство, складиране и
извеждане на втечнен нефтен газ (LPG) са:
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1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение;
3. местата на тръбопроводите за течна
фаза, непосредствено преди системите за
автоматично пълнене в бутилки на втечнен
нефтен газ (LPG) за отопление;
4. местата на тръбопроводите за течна
фаза, непосредствено преди системите за
автоматично пълнене в бутилки на втечнен
нефтен газ (LPG), който не е предназначен
за отопление.
(2) В случай че веднага след системите за
автоматично пълнене е осигурена техническа
възможност за едновременно отчитане на
масата на втечнения нефтен газ и броя на
напълнените бутилки, тези места са точки за
контрол по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 40. (1) В точките за контрол по чл. 39,
ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване
и контрол на маса, които предават данни по
електронен път към автоматизираната система
за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 39, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 и ал. 2 се използват средства за
измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със
средство за измерване на ниво на течности,
които предават данни по електронен път само
към автоматизираната система за отчетност
на лицата.
Раздел VI
Точки за контрол в обектите за въвеждане,
производство, продажба, съхранение и извеждане на природен газ
Чл. 41. Точките за контрол на обекта или
мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение
се извършва продажба на природен газ за
битови и стопански нужди или за моторно
гориво, или потребление на природен газ за
свои собствени нужди, са:
1. местата за въвеждане и извеждане на
природен газ като моторно гориво;
2. най-близката възможна точка след системите за сепариране и корекция на налягането
на добитите количества газ;
3. местата за съхранение, включително
мобилно оборудване за съхранение на природен газ;
4. местата за извеждане на природен газ,
използван за моторно гориво за стационарни
двигатели;
5. всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за
акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продаден природен газ за битови
и стопански нужди.
Чл. 42. (1) В точките за контрол по чл. 41,
т. 1 и 2 се използват средства за измерване и
контрол, които предават данни по електро-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

нен път към автоматизираната система за
отчетност на лицата и към информационната
система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 41, т. 5 се
използва едно средство за измерване и контрол, което предава данни по електронен път
към автоматизираната система за отчетност
на лицата и към информационната система
на Агенция „Митници“, независимо от броя
данъчно задължени лица в точката на контрол.
(3) В точките за контрол по чл. 41, т. 4 и 5
се използват средства за измерване и контрол,
които предават данни по електронен път към
автоматизираната система за отчетност на
лицата и към информационната система на
Агенция „Митници“, при условие че обемът
на изведените количества е над 3 млн. кубични метра годишно, измерени при стандартни
условия.
(4) В точките за контрол по чл. 41, т. 3 се
използват средства за измерване и контрол,
включително калибрирани съдове за съхранение, снабдени с калибровъчни таблици,
издадени от акредитирана лаборатория, и
средства за измерване на налягането.
(5) В точките за контрол по чл. 41 се използват средства за търговско измерване на
природен газ, съответстващи на Закона за
измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за средствата
за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г.; доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 37
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; изм.,
бр. 56 от 2011 г.,), и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; доп., бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 2010 г.).
Раздел VII
Точки за контрол при производството, вноса
или въвеждането на територията на страната
на кокс или въглища, както и при сделки с
кокс или въглища
Чл. 43. Точките за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията
на страната на кокс или въглища, както и при
сделки с кокс или въглища са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. най-близката възможна точка след системите за добив на кокс или въглища;
3. местата за съхранение.
Чл. 44. В точките за контрол по чл. 43,
т. 1 и 2 се използват средства за измерване и
контрол на маса.
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Раздел VIII
Точки за контрол при продажбата на електрическа енергия за битови или стопански нужди
Чл. 45. При продажбата на електрическа
енергия за битови или стопански нужди като
точка за контрол се определя всяко място, на
което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1,
т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните
складове, отчитат количеството продадена
електрическа енергия.
Чл. 46. В точките за контрол по чл. 45 се
използват средства за търговско измерване
на електрическа енергия, съответстващи на
Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата
за средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на средствата за измерване и Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия, издадени от председателя на Държавната
комисията за енергийно и водно регулиране
(ДВ, бр. 98 от 2013 г.).
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ
ВЪВЕЖ Д А НЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СК Л АДИРАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА АКЦИЗНИ
СТОКИ
Чл. 47. (1) В обектите за въвeждане, производство, складиране и извеждане на акцизни
стоки се извършват проверки на използваните
средства за измерване и контрол на основание
чл. 102 и 103 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При извършване на проверките по ал. 1
лицето осигурява пълен достъп за оглед и
отчитане на показанията на използваните
средства за измерване и контрол.
Чл. 48. (1) Митническите органи имат право да поставят пломби, да заснемат местата
на поставяне, както и да предприемат други
мерки за ограничаване на възможностите за
неправомерни действия върху средствата за
измерване и контрол. Подлежащите на пломбиране места следва да са съобразени с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна
безопасност и необходимостта от технологична
поддръжка на оборудването в обекта.
(2) На задължително пломбиране чрез
поставянето на пломби с уникални номера
съгласно ал. 1 подлежат само връзките на
средствата за измерване и контрол, както и
елементите към тях, с изключение на СЕПИ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 11 митническите органи предприемат действия, като
извършват проверка на място и съставят
протокол за извършената проверка.
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(4) Нивомерните измервателни системи
към калибрираните съдове/местата за съхранение на енергийни продукти и вътрешните
технологични тръбопроводи, чрез които не
се осъществява въвеждане или извеждане и
които се намират между входящи/изходящи
за обекта точки за контрол, не подлежат на
пломбиране.
Чл. 49. (1) За определяне разположението
на точките за контрол за всеки обект лицата
подават заявление в компетентно митническо
учреждение, което съдържа:
1. технологична схема с означени точки
за контрол;
2. планове на обекта с означени места, в
които ще се поставят средства за измерване
и контрол по реда на наредбата.
(2) С едно заявление може да се поиска
определянето на точките за контрол на повече
от един обект.
(3) За одобряване на разположението на
точките за контрол по ал. 1 митническите
органи извършват проверка и се произнасят
в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
Митническите органи изготвят протокол за
извършената проверка и становище за предложеното разположение на точките за контрол.
Чл. 50. (1) След одобряването на разположението на точките за контрол лицето представя
на митническите органи технически проект,
който включва:
1. план за изграждането на електрическата
и комуникационна мрежа, свързваща точките
за контрол с индустриалния контролер;
2. техническа и инсталационна документация за предвидените в проекта компоненти
(сензор, кабел, контролер, компютър, софтуер
и др.).
(2) Предоставеният проект по ал. 1 се съгласува от компетентното митническо учреждение в 14-дневен срок от представянето му.
(3) Лицата, ползващи СЕПИ, предоставят
само техническа документация.
Чл. 51. (1) За констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с
изискванията на наредбата за всеки обект
лицата подават заявление в компетентното
митническо учреждение.
(2) За констатиране на съответствието
по ал. 1 митническите органи извършват
проверка и тестове за верността на данните,
предавани към автоматизираната система за
отчетност на лицата и към Агенция „Митници“,
в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За резултатите от проверката митническите органи изготвят протокол за съответствие с изискванията на наредбата, като:
1. при установяване на съответствие това
се отразява в протокола, екземпляр от който
се връчва на лицето;

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

2. при установяване на несъответствие
това се отразява в протокола и митническите
органи определят срок за отстраняване на
несъответствието; екземпляр от протокола
се връчва на лицето.
Чл. 52. (1) За целите на осъществявания
контрол върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки митническите органи
извършват:
1. самостоятелни проверки на място в
обектите за констатиране на определени
факт и и обстоятелства относно спазването
на изискванията на наредбата;
2. съвместни проверки с органите за метрологичен надзор, както и с други контролни
органи.
(2) При съвместни проверки по ал. 1, т. 2
три дни преди извършването им органите по
метрологичен надзор се уведомяват писмено
за датата и мястото на проверката, като им
се предоставят копия на документите по
чл. 7, ал. 1, т. 4, буква „б“ за средствата за
измерване, предмет на проверката.
Чл. 53. (1) В случай на технически проблем
със средство за измерване и контрол или при
грешна трансакция лицата незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение
по електронен път.
(2) В случаите на ал. 1, ако лицето е уведомило компетентното митническо учреждение, същото продължава работата си, като
времето на аварията и количеството преминали акцизни стоки по време на аварията се
документират с протокол, издаден от лицето.
(3) Изведеното/въведеното коли чест во
енергиен продукт в условията на аварирало
средство за измерване и контрол се определя
от независима инспектираща организация,
притежаваща съответната акредитация, като
към протокола се прилага сертификат за количество и качество.
Чл. 54. (1) Компетентното митническо учреждение осигурява премахването на пломбата
от митнически служител:
1. при демонтаж на нефункциониращо
средство за измерване и контрол;
2. при извършване на метрологична проверка.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 срокът не може
да бъде по-дълъг от 3 часа.
(3) В случаите на извършване на метрологична проверка, включително и на настройка,
техническо обслужване на измервателните
системи, за целите на които е необходимо
реално извеждане или въвеждане на енергийни продукти във/от данъчен склад, както
и демонтиране на пломби или холограмни
стикери, измерването на количествата на
изведени/въведени енергийни продукти се
извършва и удостоверява от независима инспектираща организация в присъствието на
митнически служител.
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Чл. 55. Служителите на данъчнозадължените лица, упълномощени да подават по
електронен път документи съгласно акцизното
законодателство, имат възможност да проверят датата и часа на последните измервания,
получени на съответния сървър на Агенция
„Митници“ от интегрираното комуникационно
устройство за наблюдение и контрол на техен
обект, както и режима му на работа.
Чл. 56. (1) За целите на прилагане на
глава четвърта, раздел втори от Закона за
акцизите и данъчните складове лицата уведомяват Централното митническо управление
и компетентното митническо учреждение по
местонахождение на обекта.
(2) Необходимата документация във връзка
с прилагането на тази наредба се предоставя
на компетентното митническо учреждение по
местонахождения на обекта, което изпраща
незабавно съставените протокол и становище
за съответствие в Централното митническо
управление.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 103а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и отменя Наредба № 3 от
2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване на акцизни
стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.).
§ 2. Лицата предприемат необходимите
действия за привеждане в съответствие с
изискванията на наредбата в срок до 30 юни
2014 г.
§ 3. Лицата, които са се привели изцяло в
съответствие с изискванията на отменената
наредба по § 1:
1. се смятат за приведени в съответствие
с изискванията на тази наредба, или
2. могат да подадат заявление до компетентното митническо учреждение за привеждане в
съответствие с изискванията на тази наредба.
§ 4. Документите, за които в тази наредба
е предвидено подаване и по електронен път,
могат да се подават по електронен път след
1 юли 2014 г.
§ 5. До 1 юли 2014 г. в случаите по чл. 53,
ал. 1 лицата уведомяват Националния контролен и координационен център на електронен
адрес: nkc@customs.bg.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 55, който влиза в сила от
1 юли 2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
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Приложение
към чл. 6, ал. 6
Вх. № ..............
Дата ……....... г.

ДО
...............................
У В Е Д О М Л Е Н И Е

от ..........................................................................................................................................................................,
представляван от ................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................................................,
ЕИК .....................................................................................................................................................................,
ИНЛС ..................................................................................................................................................................,
ИНДС ...................................................................................................................................................................,
ИН.........................................................................................................................................................................
Адрес на обекта, в който ще се извършват операциите
държава ………......................, област ………., община ……................., населено място ….........................................,
пощенски код …...., улица ...................................................................................................... номер ..........................,
телефон .........................................., мобилен .............………........................................., факс....................................,
е – mail ...................................................................................., уебадрес ..................................................................
Адрес за кореспонденция
държава ………......................, област ………., община ……................., населено място ….........................................,
пощенски код …...., улица ...................................................................................................... номер ..........................,
телефон .........................................., мобилен .............………........................................., факс....................................,
е – mail ...................................................................................., уебадрес ..................................................................
Лице за контакти: ……………………………………………………......................................................................................…………,
телефон .........................................., мобилен .............………........................................., факс....................................
е – mail ...................................................................................., уебадрес ...................................................................
На основание чл. 6, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Ви уведомявам за следното:
Дейности

Дата на осъществяване на дейностите

Извършване на промени в точките за контрол.
Извършване на промени в използваните средства
за измерване и контрол.
Осъществяване на дейности, изискващи премахване
на пломби.
Нарушена цялост или липса на пломба или на
холограмен стикер.

.....................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни
и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на
Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г. С. Раковски 4.
454
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията в съдилищата
Ч АС Т П ЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията, функционалните им
характеристики, организацията на работата в
районните, окръжните, административните,
военните, специализираният наказателен съд,
апелативният специализиран наказателен съд
и апелативните съдилища, длъжностното
разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за
провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите
по назначаването им.
Чл. 2. (1) Администрацията по чл. 1 е обща
и специализирана и се ръководи от съдебен администратор или административен секретар.
(2) По преценка на ВСС въз основа на
степента на натовареност в съдилищата може
да се назначават съдебни помощници.
Чл. 3. При осъществяването на своята
дейност съдебните служители се ръководят
от принципите на законност, отговорност,
прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно
изискванията за качествено обслужване на
физическите и юридическите лица, както
и на професионалната етика на съдебните
служители.
Ч АС Т В Т ОРА
СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, А ДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ, АПЕЛАТИВНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
И АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД
Г л а в а

п ъ р в а

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
Чл. 4. (1) Съдебният администратор ръководи администрацията на съда.
(2) За съдебен администратор може да се
назначи лице, което:
1. има българско гражданство;
2. има висше образование с образователна
степен „магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика или Право и
общ трудов стаж не по-малко от 8 години;
3. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
4. притежава необходимите нравствени и
професионални качества;
5. притежава добри практически умения
за работа със системен и приложен софтуер.
(3) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждането на
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конкурс, организиран от административния
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(4) Докато упражнява длъжността си, съдебният администратор не може да членува в
политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 5. (1) Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
3. осигурява организационна връзка между
административния ръководител и съдиите с
администрацията на съда;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията
на съда и изпълнението на задълженията на
съдебните служители;
5. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, автоматизацията, снабдяването
с оборудване и връзките с обществеността;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа на съдебните служители;
7. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в този правилник;
8. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
9. следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
10. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
11. участва в комисията по атестиране и
предлага промяна в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
12. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
13. ръководи работата по изготвянето на
проекта за бюджет на съда и го представя за
одобрение на административния ръководител
на съда;
14. ръководи и контролира снабдяването
и оборудването на съда;
15. организира контрола по събирането на
таксите от администрацията на съда;
16. планира и контролира дейността по
изграждането, поддържането и ремонта на
съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
17. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител
на съда.
(2) В администрациите по чл. 1, в които
няма назначен или няма щатна бройка за
съдебен администратор, или при продължителното му отсъствие, функциите по ал. 1 се
поемат от административния секретар.
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Чл. 6. (1) Съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните
служители.
(2) Съдебните служители могат да оспорят
пред административния ръководител на съда
разпорежданията на съдебния администратор,
които ги засягат във връзка с изпълнение на
служебните им задължения. Решението на
административния ръководител е окончателно.
Чл. 7. Съдебният администратор получава
основно възнаграждение в размер 80 на сто
от основното възнаграждение на съдия в
съответния съд.
Г л а в а

в т о р а

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на
информацията осъществява дейност та по
защита на класифицираната информация в
съда съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
(2) За служител по сигурността на информацията се назначава лице, което има не
по-малко от 5 години трудов стаж, получило
е разрешение за достъп до класифицирана
информация, издадено от Държавната комисия
по сигурността на информацията (ДКСИ) за
ниво на класификация „Строго секретно“, има
само българско гражданство, надеждно е от
гледна точка на сигурността и опазването на
тайната и притежава необходимите нравствени
и професионални качества.
(3) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на административния
ръководител на съда.
(4) Служителят по сигурността на информацията изпълнява и други дейности, възложени
му от административния ръководител.
(5) В сл у чаите, когато н яма назначен
служител по сигурността на информацията,
административният ръководител на съда определя със заповед друг съдебен служител,
който да изпълнява функциите му.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 9. (1) Административният секретар
подпомага административния ръководител и
съдебния администратор при изпълнение на
функциите им.
(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин,
има завършено висше образование, с образователна степен „бакалавър“, с не по-малко
от 5 години общ трудов стаж, не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали
е реабилитирано, и притежава необходимите
нравствени и професионални качества.
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(3) Назначаването на административен
секретар се извършва след провеждането на
конкурс, организиран от административния
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
Чл. 10. (1) Административният секретар:
1. приема и докладва жалби, сигнали и
предложения до председателя;
2. организира приема на гра ж дани от
председателя на съда;
3. събира, обработва и съхранява кадровите досиета;
4. организира стажа на стажант-юристите, като води картотека и лични досиета на
всички стажанти;
5. поддържа библиотеката на съда;
6. подрежда и съхранява всички документи,
постъпващи и изходящи от съда, които не се
отнасят до образувани дела, като ги подрежда
в канцеларски дела по реда и при условията,
утвърдени с индивидуалната номенклатура
на делата в съответния съд;
7. организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
8. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и административното
обслужване, възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния
администратор.
(2) Когато няма назначен съдебен администратор, функциите му се изпълняват от
административен секретар.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ
Чл. 11. (1) Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование,
които подпомагат съдиите в тяхната работа.
(2) За съдебен помощник се назначава лице,
което отговаря на изискванията на чл. 162 ЗСВ
и е издържало конкурс за съдебен служител.
(3) Административният ръководител на
съответния съд разпределя съдебните помощници по отделения и състави.
Чл. 12. Съдебният помощник:
1. извършва проверка по редовността и
допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването
на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания
относно съдържанието и основанието им, на
изискванията за легитимация на страните;
2. изготвя проекти на съдебни актове;
3. проучва, анализира и обобщава правната
доктрина и съдебната практика по конкретни
въпроси;
4. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се
изискват специални правни знания;
5. дава мнения по дела, изготвя доклади
и становища по правни въпроси;
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6. изпълнява и други задачи, възложени
от административния ръководител, неговите
заместници, от ръководителите на отделения,
съдебния администратор или съдии.
Чл. 13. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните
органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да
дават правни съвети и мнения на страните,
на процесуалните им представители или на
трети лица.
(3) При изпълнение на слу жебните си
задължения в съда и в обществения живот
съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика,
като не допускат уронване престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници получават основно месечно възнаграждение в размер до
90 на сто от основното възнаграждение на
младши съдия.
Г л а в а

п е т а

ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 14. Администрацията на съдилищата
е обща и специализирана.
Чл. 15. (1) Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния администратор или
административния секретар и специализираната администрация съобразно класификатора
на длъжностите за съдебни служители.
(2) Общата администрация може да включва
административни звена: отдели или сектори,
както следва:
1. „Финансова дейност и снабдяване“;
2. „Стопанисване и управление на съдебното имущество“;
3. „Човешки ресурси“;
4. „Информационно обслужване, статистика
и информационни технологии“;
5. „Пресслужба и информация“.
(3) Със заповед на административния ръководител на съда функциите на отделните
звена на общата администрация могат да се
съвместяват, както и да се възлагат на административния секретар или на определен
съдебен служител.
(4) Функциите на административните звена,
свързани с управлението и стопанисването
на недвижимите имоти, се упражняват, в
случай че стопанисването и управлението им
е възложено от министъра на правосъдието
на административния ръководител на съда,
в съответствие с чл. 388, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 16. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на съдебната дейност.
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(2) Специализираната администрация се
състои от административни звена: служби
и самостоятелни длъжности, както следва:
1. „Регистратура за класифицирана информация“;
2. „Регистратура“;
3. „Съдебно деловодство“;
4. „Съдебни секретари“;
5. „Архив“;
6. „ Връчване на призовки и съдебни книжа“;
7. „Служител по сигурността на информацията“;
8. „Съдебни помощници“;
9. „ Бюро съдимост“.
(3) Функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и контролът
върху нея се уреждат с наредба на министъра
на правосъдието.
(4) Със заповед на а дминист ративни я
ръководител на районния съд може да бъде
създадена служба по връчване на призовки и
съдебни книжа при съдебно-изпълнителната
служба.
Чл. 17. (1) Службите на специализираната
администрация могат да се ръководят от
началник или завеждащ служба.
(2) Началникът или завеждащият служба:
1. ръководи, организира и контролира
работата в службата;
2. координира връзките на службата с други
служби и административни звена на съда;
3. подпомага служителите в изпълнение
на задълженията им;
4. контролира точното отразяване на съдебната информация в деловодните книги и
регистри;
5. организира началното и периодично
обучение на съдебните служители от съответната служба;
6. изготвя годишни планове за обучения,
съгласувани с останалите завеждащ служби,
и ги предоставя на съдебния администратор
за одобрение;
7. може да изготвя мотивирани писмени
предложения за реорганизиране на работата
с цел нейното подобряване в службата.
Чл. 18. Органите на съдебната власт, в
които общият брой на съдебните служители е до 15, могат да използват само една от
длъжностите: „Началник служба“; „Административен секретар“.
Чл. 19. (1) Административният ръководител
утвърждава структура на администрацията,
с която определя звената, числеността им и
длъжностите в тях, при спазване на Класификатора на длъжностите в администрацията
съобразно ЗСВ, разпоредбите на този правилник и специфичните изисквания, приети от
Висшия съдебен съвет.
(2) Въз основа на утвърдената структура се
изготвя поименно разписание на длъжностите.
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Ч АС Т Т РЕ ТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 20. Звено „Финансова дейност и снабдяване“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за
правилното и законосъобразно използване на
финансовите ресурси и опазване на паричните
средства и стоково-материалните ценности;
2. осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за
счетоводството и другите нормативни актове;
3. разработва проект за годишния бюджет
и тригодишната бюджетна прогноза на съда;
4. завежда, приключва и отчита бюджетните
и набирателни сметки на съда;
5. извършва плащани ята във връзка с
разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите, вещите лица, съдебните
заседатели, особените представители и др.;
6. събира и отчита постъпленията от държавните такси и други приходи;
7. таксите на страните по изпълнителни
дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се прехвърлят от набирателната
по транзитната сметка;
8. осъществява материално-техническото
снабдяване на съда с инвентар, техника, консумативи, материали и обзавеждане;
9. осъществява контрол при възстановяване
на субсидираните такси;
10. приема, обработва и подрежда постъпилите счетоводни док у менти, изготвя и
съхранява счетоводните регистри и отчети;
11. отговаря за счетоводния архив съгласно
процедурните правила към СФУК;
12. води кореспонденцията, свързана с
финансовата дейност на съда;
13. изготвя справки, удостоверения, сл.
бележки, свързани с възнагражденията, обезщетенията, осигуровките и пенсионирането
на магистратите, на съдебните служители
и лицата по извънтрудови правоотношения.
Чл. 21. Звено „Стопанисване и управление
на съдебното имущество“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/
административния секретар в управлението
на възложеното и предоставено имущество
на съда;
2. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/
административния секретар в управлението и
стопанисването на имуществото, собственост
на съда, и отговаря за него;
3. отговаря за строителството, ремонта,
използването и стопанисването на съдебните
сгради, предоставени на съда.
Чл. 22. Звено „Човешки ресурси“:
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1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в
управлението на човешките ресурси;
2. събира, обработва и съхранява служебната информация за съдиите и съдебните
служители;
3. изготвя заповедите и удостоверителните
документи, касаещи трудови правоотношения
на съдиите и съдебните служители;
4. води копие на личните трудови досиета
на съдиите и личните трудови досиета на
съдебните служители, държавните съдебни
изпълнители и съдиите по вписванията.
Чл. 23. Звено „Информационно обслужване,
статистика и информационни технологии“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за
въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;
2. отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
3. осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните
системи на други ведомства;
4. прави предложения за закупуване на нови
и модернизиране на съществуващи програмни
продукти, като извършва инсталирането и
поддържането им;
5. провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни
продукти;
6. организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда
в интернет;
7. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в
събирането и обобщаването на статистическата информация;
8. оказва помощ при отстран яване на
констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие,
електронните деловодни книги и регистри;
9. изготвя всички статистически форми
на електронен и хартиен носител по образец,
утвърден от ВСС, в сроковете по ЗСВ и ги
изпраща на ВСС, МП и ИВСС;
10. изготвя и друга статистическа информация.
Чл. 24. „Пресслужба и информация“:
1. подготвя и осигурява информационната
стратегия на съда;
2. организира и провежда информационни
кампании за дейността на съда;
3. подпомага административния ръководител на съда и съдиите при информиране на
обществеността и осигуряване на връзки със
средствата за масово осведомяване;
4. организира и ръководи пресконференции;
5. организира изявите на съдиите, свързани с работата им, в средствата за масово
осведомяване;
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6. поддържа архив на медийните изяви на
съдиите;
7. съгласува всички материали относно
дейността на съда, както и публичните изяви
по т. 5;
8. информира гражданите за процедурите,
извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване;
9. предоставя информация за реда за достъп
до делата, местонахождението на различните
служби и друга информация, свързана с дейността на съда;
10. установява и утвърждава ефективни
канали за комуникация и взаимодействие
на органите на съдебната власт с медиите и
други институции;
11. инициира форми на взаимодействие
за по-голяма достъпност и разбираемост на
съдебните актове;
12. организира мониторинг и контрол на
процедурите за достъп до документи и информация.
Ч АС Т Ч Е Т ВЪР ТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Г л а в а

ш е с т а

РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 25. (1) Административният ръководител на съд, в който се получава, създава,
регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация, създава регистратура за
класифицирана информация като отделно
организационно звено.
(2) Щатното обособяване, структу рата,
численият състав и мерките за защита на
регистратурата се определят в зависимост от
нивата на класификация и обема на класифицираната информация.
(3) За регистратурите се осигуряват отделни помещения, намиращи се в съответни на
нивата на класификация на информацията
зони за сигурност и защитени с необходимите
по ЗЗКИ и правилника мерки за защита на
класифицираната информация.
(4) Начинът за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, и редът за
съхранението им се определят от административния ръководител на съда в съответствие
с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други
подзаконови актове в областта на защита на
класифицираната информация.
Чл. 26. За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят специални
регистри и отчетни документи съгласно ЗЗКИ
и подзаконовите актове по прилагането му.
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Г л а в а

с е д м а

РЕГИСТРАТУРА
Чл. 27. Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. експедира изходящата кореспонденция;
3. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
4. води разносна книга;
5. разпределя и направлява постъпилата
поща;
6. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и административното
обслужване, възложени от административния
ръководител на съда, съдебния администратор
или административния секретар.
Чл. 28. (1) В регистратурата на районния
съд се приемат и регистрират книжата на
насрочени продажби: протоколи за деня на
разгласяване на обявленията за провеждане
на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения
за тежестите от териториалната дирекция
на Националната агенция за приходите, от
службата по вписвания, нотариалния акт и
наддавателни предложения по ГПК.
(2) Обявленията за продан се публикуват
на интернет страницата на окръжния съд по
местоизпълнението съобразно разпоредбите
на чл. 487, ал. 2 ГПК.
Чл. 29. (1) В регистратурата се водят на
хартиен и/или електронен носител следните
книги и регистри:
1. входящ дневник;
2. изходящ дневник;
3. разносна книга;
4. регистър на заявленията за достъп до
обществена информация;
5. книга по чл. 251, ал. 3 АПК.
(2) Когато книгите и регистрите се водят
само на електронен носител, административният ръководител определя със заповед
периодичността на разпечатването им на
хартиен носител.
(3) Книгите и регистрите се водят за календарна година.
Чл. 30. Във входящия дневник се описват
всички документи и дела, постъпващи в съда.
Чл. 31. (1) В изходящия дневник се описва
изходящата кореспонденция от съда.
(2) Изходящите книжа по делата се подписват от служителя, който ги е изготвил, и
от съдията докладчик по съответното дело
или от тези, които ги заместват.
(3) Изходящите книжа извън тези по ал. 2
се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от административния ръководител или
от определен от него заместник.
Чл. 32. (1) Разносната книга съдържа информация за движението на документи между
съда и други институции.
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(2) Разносната книга се води от куриер или
от определено със заповед на административния ръководител лице.
(3) Куриерите разнасят служебна поща и
изпълняват възложените им от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.
Чл. 33. В регистъра на заявленията за
достъп до обществена информация се описват: пореден номер на заявлението, заявител,
входящ номер и дата на заявлението, кратко
описание на поисканата информация, номер,
дата и съдържание на решението „предоставен достъп пълен, частичен или отказ“ или
отговорът.
Чл. 34. (1) Отбелязванията във входящия,
изходящия дневник, регистъра на заявления
за достъп до обществена информация по
ЗДОИ и в административните съдилища и
книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се номерират
последователно.
(2) Когато в дневниците е направена корек
ция, тя се отбелязва с бележка. В дневниците,
които са част от автоматизираните системи за
управление на делата, не се допуска изтриване
(заличаване) на направените регистрации и в
тях се отбелязват всички следващи изменения
или поправки.
(3) На първата страница на всеки приет
или издаден от съда документ се отбелязват
регистрационният номер, датата на постъпване, час – при необходимост или поискване
от вносителя, и се полага подписът на съдебния служител. При поискване от вносителя
на документа тези данни се отбелязват и на
представено от него копие.
(4) В случай че входящият дневник се води
и на хартиен носител, той се приключва от
съответния служител в края на работния ден,
като непосредствено след последния запис
се отбелязва броят на постъпилите за деня
входящи документи.
Чл. 35. (1) Постъпващите в съда документи
на хартия трябва да са написани четливо в
препоръчителен формат А4.
(2) При обработването на постъпили по
пощата или чрез куриерска услуга книжа
по съдебни дела се запазва пликът. Върху
първата страница на постъпилите книжа се
записва номерът на обратната разписка или
датата на пощенското клеймо с означение,
че са получени.
(3) Книжата, отнасящи се по висящи дела,
се предават от служба „Регистратура“ в деловодството в деня на постъпването им.
(4) Книжата, по които се образуват дела,
се предават най-късно на следващия ден от
постъпването им на административния ръководител на съда или на определени от него
съдии, които образуват делото, ако са налице
процесуалните изисквания, като определят
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вида му и съдията докладчик на принципа на
случайния подбор, използвайки програмата
за случайно разпределение на делата.
Чл. 36. След разпределението на делото
административният ръководител на съда или
посочените от него съдии предават делото в
деловодството.
Г л а в а

о с м а

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО
Раздел I
Функции на служба „Съдебно деловодство“
Чл. 37. Служба „Съдебно деловодство“
включва всички деловодители в съда. Тя
осигурява производството по висящи дела и
влезли в сила съдебни актове.
Чл. 38. Съдебният служител в служба
„Съдебно деловодство“:
1. окомплектова образуваните и разпределени на съдия докладчик входящи документи;
2. извършва вписвания в съответните деловодни книги;
3. изготвя списък за призовките, изпраща
призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по
отложените дела;
4. подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите
дела;
5. изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания;
6. следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици
и изпълнява техните указания;
7. организира и поддържа подреждането
на делата в деловодството;
8. предоставя справки по делата;
9. подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията
докладчик, по които са постъпили жалби;
10. проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на
съдията докладчик;
11. извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след
приключването им;
12. поддържа календар за насрочените дела;
13. отразява в електронната папка и/или
на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото;
14. съобразно длъжностна характеристика
може да изготвя и изпраща обявления на
страните след постановяване на решение по
делото, като прави отбелязване върху решението;
15. вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги найкъсно на следващия ден след образуването;
16. оставя копия от изходящите документи,
които се съхраняват към съответните съдебни
дела или папки; на копията се отбелязват
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имената на лицата, подписали съответния
документ, и номерът, под който са изведени;
17. връща на съответния орган приложените
по делото преписки и материали след влизане
в сила на съдебния акт;
18. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и определени със заповед
на административния ръководител на съда или
с разпореждане на съдебния администратор.
Чл. 39. (1) В деловодството се водят на
електронен носител и/или на хартиен носител
следните книги и регистри:
1. азбучен указател за образуваните наказателни, граждански, търговски, фирмени,
изпълнителни и административни дела;
2. описна книга;
3. книга за открити заседания;
4. книга за закрити и разпоредителни
заседания;
5. книга за привеждане в изпълнение на
влезли в сила присъди и определения по глава
двадесет и девета от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. книга за веществените доказателства;
7. книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
8. регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които
не са търговци, и специални регистри;
9. книга по чл. 634в от Търговския закон;
10. регистър на съдебните решения по
чл. 235, ал. 5 ГПК;
11. книга за приемане и отказ от наследство;
12. регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени
в полза на съдебната власт.
(2) Деловодните книги се приключват с
изтичане на календарната година.
(3) Образците на книги се изработват съгласно приложение № 1.
Чл. 40. Отделенията могат да водят отделни
книги по чл. 39, ал. 1.
Чл. 41. (1) Регистрите за юридическите
лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, се водят от
окръжен съд по седалище на ЮЛ и съдържат
обстоятелства за направените вписвания.
(2) Регистрациите за политическите партии
и движения се водят от СГС.
(3) Регистрите по ал. 1 се водят на съхранение по ред, определен в Наредба № 14 от
1991 г. за водене и съхранение на регистрите
по вписванията на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 62 от 1991 г.).
Раздел II
Деловодни книги и регистри
Чл. 42. (1) Азбучният указател осигурява
бърза информация за номерата на образуваните дела по зададено име.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните,
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нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни азбучни указатели.
(3) Азбучните указатели се водят по имената на:
1. ищците и ответниците по граждански
и търговски дела;
2. подсъдимите по наказателни дела и
нарушителите по Указа за борба с дребното
хулиганство;
3. жалбоподателите по административни,
административно-наказателни и второинстанционни дела;
4. наименованията на юридическите лица с
нестопанска цел и другите юридически лица,
които не са търговци, и специални регистри;
5. молителите в делата по реабилитация,
в производствата във връзка с изпълнение на
наказанията и исканията до съда в досъдебното производство;
6. лицата, по отношение на които се иска
прилагане на принудителна медицинска мярка;
7. длъжниците по изпълнителни дела;
8. страните по вписана сделка в съдебните райони, в които съдията по вписванията
изпълнява функциите на нотариус.
Чл. 43. (1) Описната книга осигурява информация за делата от образуването им до
предаване в архива.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните,
нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни описни книги.
(3) В описната книга се отразяват и промените на обстоятелствата относно предмета,
страните и статистическия код, настъпили в
хода на делото.
Чл. 44. (1) Книгата за открити заседания
осигурява информация за насрочените за
определена дата дела и техния статус.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и изпълнителните
дела се водят отделни книги.
Чл. 45. (1) В книгата за закрити и разпоредителни заседания се вписва резултатът от
закритото или разпоредителното заседание.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и фирмените
дела се водят отделни книги.
Чл. 46. Книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения съдържа
информация за влезлите в сила присъди и
определения, за органите за изпълнение и за
срока на изпращане.
Чл. 47. Книгата за веществени доказателства съдържа информация за съхраняването
на веществените доказателства по наказателни
дела и тяхното движение.
Чл. 48. Книга за движението на всички
получени и върнати призовки и съдебни книжа.
Чл. 49. Книгата за приемане и отказ от
наследство се води на основание чл. 49 от
Закона за наследството.
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Чл. 50. (1) Книгата по чл. 634в от Търговския
закон е публична и осигурява информация за
производствата по несъстоятелност.
(2) Действията на съда и участниците в
делата по несъстоятелност се вписват последователно по реда на извършването им, както
и решенията и определенията на въззивния
и касационния съд по жалбите срещу актове
на съда по несъстоятелност.
(3) Книгата по чл. 634в от Търговския
закон се номерира в томове и се съхранява
в електронна форма.
(4) В книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се
вписват лицето, което е направило искането,
датата и точният час на постъпването.
(5) Регистърът на съдебните решения по
чл. 235, ал. 5 ГПК осигурява публичност и
право на достъп на всеки до съдебните решения
при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни. В него се отбелязват
номерът на делото, датата на обявяването на
решението и номерът на решението.
(6) Регистърът на издадените изпълнителни
листове в полза на съдебната власт осигурява
информация за техния брой, дължимите суми
и събирането им.
Г л а в а

д е в е т а

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ
Чл. 51. Служба „Съдебни секретари“ включва всички съдебни секретари в съда.
Чл. 52. (1) Съдебният секретар:
1. съставя протоколи за откритите съдебни
заседания под диктовката на председателя на
състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание;
2. изготвя списъци за реда и часовете на
разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и
информационните табла;
3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
4. изпълнява разпорежданията на съда,
постановени в откритите заседания;
5. съобразно длъжностна характеристика
може да изготвя и изпраща обявления на
страните след постановяване на решение по
делото, като прави отбелязване върху решението;
6. вписва в книгата за открити съдебни
заседания делата на състава;
7. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски
на експерти, свидетели, съдебни заседатели и
други по определени образци;
8. съставя списъци на лицата за призоваване
в съда след първото по делото заседание по
образец – приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките
и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;
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9. най-малко 10 дни преди заседанието
проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата
на съдията докладчик;
10. изготвя призовките по отложените дела
и отразява резултата в книгата за откритите
заседания в тридневен срок от съдебното
заседание;
11. изг о т вя изп ъ л н и т ел н и л ис т ове по
подлежащи на изпълнение съдебни актове,
както и по определения за налагане на глоба
и отбелязва това в регистъра за издадените
изпълнителни листове;
12. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията
докладчик, а отложените, прекратените и с
изготвени актове дела – в деловодството;
13. извършва и други дейности, указани
в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от
съдебния администратор.
(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи
класифицирана информация, могат да бъдат
само тези служители, които имат издадено
разрешение за достъп до съответно ниво на
класифицирана информация. При работа с
тези дела съдебните секретари осъществяват
функциите, като спазват правилата за работа с
материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 53. Протоколите се изготвят съобразно
изискванията на процесуалните закони.
Г л а в а

д е с е т а

АРХИВ
Чл. 54. Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни
книги и всички други документи, създавани
в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните
звена на съда.
Чл. 55. Служба „Архив“:
1. приема от служба „Съдебно деловодство“
свършените през предходната година дела и
приключените деловодни книги;
2. приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани
от дейността на общата администрация;
3. води архивната книга;
4. отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
5. извършва всички видове справки по
предадените дела, книги и документи;
6. изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за
срочното им връщане;
7. отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване
на делата;
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8. извършва преглеждане и унищожаване
на делата с изтекъл срок на съхранение след
утвърждаване на акт, изготвен от комисия,
назначена със заповед на административния
ръководител;
9. участва в експертизата на ценността на
документите в съда;
10. подготвя и предава документи в териториалната дирекция „Архив“;
11. издава преписи на съдебни актове по
архивните дела;
12. извършва и други дейности, възложени
от съдебния администратор и от председателя
на съда, свързани с предадените в службата
дела и документи.
Чл. 56. (1) Архивната книга съдържа информация за предадените в архива дела.
(2) За гражданските, наказателните, административните, търговските, фирмените,
нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни архивни книги.
Чл. 57. (1) Свършените през текущата година дела се предават в архива най-късно до
края на юни следващата година, не по-рано
от два месеца от свършването им или в срок,
определен от административния ръководител.
(2) В срока по ал. 1 се предават и делата
по делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения
им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и
съставяне на дяловете. Ако до изтичане на
срока за пазене на делото страните внесат
разноските, въз основа на определение на
съда делото се изважда от общия архив и се
докладва под стария номер за по-нататъшен
ход, като постановеният акт статистически
се отчита като нов.
(3) В хипотезата на ал. 2, изречение 1-во
делото статистическ и да се от чи та като
свършено.
(4) При предаване на делото в архива на
последната страница се поставя стикер, върху
който се отбелязва броят на съдържащите се
в папката книжа. Стикерът се подпечатва и
подписва от съответния деловодител.
(5) Книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността
на общата администрация, се внасят в архив
с приемателно-предавателен протокол, след
като необходимостта от тях отпадне.
(6) Фирмените дела се внасят в архив при
спазване на разпоредбите на Закона за търговския регистър.
(7) Архивирането на делата се извършва
по вътрешни правила, утвърдени от административния ръководител.
Чл. 58. (1) При внасянето им в архива делата
се вписват в архивната книга по групи според
вида и характера им, като във всяка група се
подреждат по реда на образуването им.
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(2) Делата се предават в архив с приемателно-предавателен протокол с подписите на
предаващия и приемащия служител.
(3) На всяко архивно дело се слагат архивен
номер и номер на връзката.
Чл. 59. (1) В описната книга се отбелязва
под кой пореден номер на архивната книга е
предадено делото в архива.
(2) Архивните материали по наказателни,
граждански, административни, търговски,
нотариални и изпълнителни дела се държат
отделно.
Чл. 60. (1) На всяка връзка със свършени
дела се поставя стикер с означение на номера
на връзката и архивните номера на делата,
които се съдържат в нея.
(2) Архивните материали се съхраняват
в подходящи помещения, които осигуряват
тяхното физическо запазване, защитата им от
посегателство и подреждането им по подходящ
за търсене начин.
(3) По възможност помещението на архива се състои от две отделения – канцелария
и хранилище. Достъпът на външни лица до
хранилището е забранен.
Чл. 61. (1) Изнасянето на делата и другите
книжа от архива за служебни справки, както
и изпращането за послужване, се допуска
само по писмено искане на друг съд, прокуратурата, следствените отдели, органите
на Министерството на вътрешните работи и
Инспектората към ВСС с писмено разрешение
на административния ръководител на съда
или на друг съдия, на който е възложено от
председателя, срещу документ, удостоверяващ
получаването.
(2) Страните по делата, техни пълномощници или лица с правен интерес могат да искат
справки и да получават преписи от документи
по архивираните дела.
(3) На мястото на изваденото дело се поставя картон, на който се означава къде се
намира то. Съдебният архивар води дневник
за извадените от архива дела, по който следи
за връщането им.
Чл. 62. (1) Внесените в архива дела и други
книжа се съхраняват:
1. в апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години;
2. в районните съдилища, службите по
вписванията и съдебно-изпълнителните служби – 5 години;
3. бракоразводните дела – 10 години;
4. делата за издръжка и за изменение на
издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след
навършване на 25-годишна възраст на детето,
в чиято полза е била присъдена;
5. делата за осиновявания и за установяване
на произход – 130 години;
6. запрещение – 25 години;
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7. описните книги и азбучниците – 100
години;
8. книгите за открити и закрити заседания – 25 години;
9. книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години.
(2) Базата данни от деловодните програми
се архивира и съхранява по ред и при условия,
определени за работа с електронни документи.
(3) Наличните регистри за юридически
лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 години.
(4) Наказателните дела, по които присъдата
не е приведена в изпълнение, не се унищожават
и се съхраняват в архива до изтичане на предвидените в Наказателния кодекс давностни
срокове за изпълнение на наказанието и по
които наказанието не е изтърпяно.
(5) Папките с оригиналните заповеди,
описната книга и азбучниците на военните
съдилища не се унищожават и се пазят в дирекция „Държавен военноисторически архив“
към Държавна агенция „Архиви“.
(6) При унищожаване на съдебни дела
присъдите и решенията по тях се отделят в
томове, които се съхраняват за срок 20 години
в съответния съд, след което се изпращат за
съхранение в дирекция „Централен държавен
архив“ към Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 63. (1) След изтичане на сроковете за
съхранение по чл. 62 се извършва подбор на
материалите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо
значение, се отделят и предават в съответните
окръжни държавни архивни фондове, а от
военните съдилища – в дирекция „Държавен
военноисторически архив“ към Държавна
агенция „Архиви“.
(2) При разглеждането на делата съдът
отбелязва върху кориците кои материали да
бъдат пазени.
(3) Материалите се подбират всяка година
до края на първото тримесечие от комисия
в състав, определен от председателя на съда.
(4) При подбора на материалите комисията
по ал. 3 се ръководи от издадените за тази цел
инструкции от органите на Държавна агенция
„Архиви“, а военните съдилища – и от ръководствата по архивите в Българската армия.
Чл. 64. Ако комисията намери, че делото
не подлежи на запазване, от него се изваждат
документите за гражданско и имотно състояние, решенията по делата за гражданско
състояние и за вещни права върху недвижими
имоти, за наследство, всички решения по
дела за делби и протоколите за теглене на
жребий по делата за делби; влезлите в сила
постановления за възлагане на недвижими
имоти при публична продан, протоколите
за обстоятелствена проверка, съставени от
16.02.1948 г. до 12.02.1952 г. Тези книжа се
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подреждат в папки, като им се съставя опис.
Папките и архивната книга се съхраняват в
срока по чл. 62, ал. 1.
Чл. 65. (1) За материалите, които подлежат
на унищожаване, комисията по чл. 63, ал. 3
съставя акт в два екземпляра, който се утвърждава от административния ръководител
на съда. Един екземпляр от акта се изпраща
на местния орган на архивното управление,
а един остава в архива.
(2) Във военните съдилища при унищожаване на съдебните наказателни и граждански
дела присъдите и решенията по тях се отделят
в томове, които се изпращат за съхранение в
Държавния военноисторически архив заедно
със съответните описни книги.
(3) Архивните материали се унищожават,
след като докладът на комисията бъде одобрен
от органа на съответното местно архивно
управление.
(4) При унищожаване на материалите се
вземат мерки за запазването на държавната
и военната тайна.
Чл. 66. Унищожаването или предаването
в архива на материали, съдържащи класифицирана информаци я, се извършва при
спазване на реда, сроковете и изискванията,
предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
Чл. 67. Архивните материали със срок на
съхранение над 5 години могат да се прехвърлят и съхраняват на магнитен носител
или микрофилми.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И
СЪДЕБНИ КНИЖА“
Чл. 68. Служба „Връчване на призовки и
съдебни книжа“ отговаря за своевременното
и законосъобразно връчване на призовките
и съдебните книжа съгласно правилата на
процесуалните закони.
Чл. 69. Служба „Връчване на призовки и
съдебни книжа“ включва всички призовкари
и куриери в съда.
Чл. 70. (1) Съдилищата, намиращи се в
едно населено място, могат със споразумение
между административните ръководители да
извършат териториално райониране на населеното място, като всеки район се обслужва
само от един призовкар.
(2) Обособените по ал. 1 райони се разпределят, като всеки съд назначава призовкар,
който обслужва района и изпълнява задълженията си за връчване на призовки.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 по преценка на административния ръководител могат
да бъдат обособени райони, обслужвани от
отделни призовкари.
(4) За окръжните и районни съдилища,
намиращи се в едно населено място, със заповед на административния ръководител на
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окръжния съд може да се създаде обща служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“.
Чл. 71. (1) Призовкарите връчват призовките
и съдебните книжа съгласно изискванията на
процесуалните закони.
(2) Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните
закони се връщат с бележка върху тях за
причините за това.
(3) Връчването се удостоверява с подпис на
призовкаря, начина, както и всички действия
във връзка с връчването. Името и длъжността
на призовкаря могат да се отразят и с личен
печат.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ“
Чл. 72. (1) Бюра за съдимост се разкриват
към всеки районен съд. При Министерството на правосъдието има централно бюро за
съдимост.
(2) Дейността на бюрата за съдимост е
регламентирана в Наредба № 8 от 2008 г. за
функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.).
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 73. (1) Съдебната администрация е
длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана
и съхранявана от съдилищата.
(2) Страните по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си
на достъп до информацията в производствата
по реда на процесуалните закони.
(3) Адвокатите осъществяват правото си
на достъп до информация по делата съгласно
чл. 31 от Закона за адвокатурата.
(4) Лицата, които не са страни по делото,
имат правата по ал. 2 при наличие на законен
интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
(5) Справки по движението на делата се
дават незабавно. Справки по движението на
делата се дават и чрез средства за отдалечен
достъп.
Чл. 74. (1) Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в
помещенията на деловодството или в стая за
четене на делата, след като попълнят контролен
лист – приложение № 4, който е отпечатан от
вътрешната страна на корицата на папката
на делото – приложение № 5.
(2) При писмено заявление служителите
от съответните служби издават съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените
към делата книжа в тридневен срок след
разпореждане на съдията докладчик.
(3) До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните
представители и адвокатите. Денят преди съ-
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дебното заседание делата са на разположение
на съдебния състав.
Чл. 75. Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните
такси за таксите, събирани от съдилищата,
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с
ПМС № 167 от 1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.),
и Тарифа за държавните такси, събирани от
съдилищата по ГПК, приета с ПМС № 38 от
2008 г. (ДВ, бр. 22 от 2008 г.).
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а
ВИДОВЕ ДЕЛА

Чл. 76. (1) Образуваните дела се разпределят в следните видове:
1. наказателни дела:
а) наказателни дела от общ характер – по
обвинителни актове, по внесени споразумения
от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и по молби за трансфер на
наказателно производство от други държави
по чл. 478, ал. 1, т. 2 НПК;
б) наказателни дела от частен характер – по
тъжби на пострадалия (НПК);
в) частни наказателни дела – по частни жалби, жалби по чл. 243 НПК и частни протести
по НПК; по молби за реабилитация; по предложения за принудителни медицински мерки
по чл. 89 НК; по искания за задължително
настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и
по чл. 157 от Закона за здравето; по всички
искания и жалби към съда в досъдебното
производство; по производствата във връзка
с изпълнение на наказанията; по делегация
на български и чуждестранни съдилища по
наказателни дела и по молби и предложения
за определяне на общо наказание; по молби
по чл. 474, ал. 3 НПК; по чл. 74, ал. 3 ЗИНЗС;
по чл. 111 ЗИНЗС; по чл. 23 – 24а ЗБППМН;
по чл. 463 и сл. НПК; по ЗЕЕЗА; по искане на прокурор за разкриване на банкова
тайна; по искания по ЗЕС; по искания по
ЗПИИРКОРНФС; по искания по ЗПИПАОИД;
по искания по ЗПИИСРРПОУАС; по чл. 40,
ал. 4 ДОПК;
г) административно-наказателни дела – по
жалби срещу наказателни постановления, по
УБДХ, по ЗООРПСМ, по предложения по
чл. 78а НК;
2. граждански дела:
а) по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в
открито или закрито заседание и се издава
решение;
б) частни граждански дела – по всички
молби и жалби от гражданскоправен характер,
включително касаещите случаи на съдебна
администрация, по които съдът се произнася
с определение или заповед, по делегация на
българските и чуждестранните съдилища по
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граждански дела; по искане за разкриване
на банкова тайна извън случаите по чл. 76,
ал. 1, т. 1, буква „в“;
3. търговски дела:
а) по всички молби и жалби в производствата по чл. 365 ГПК и по несъстоятелност, срещу
отказ за вписване в търговските регистри;
б) частни т ърговск и дела – по всичк и
молби, жалби и възражения, по които съдът
се произнася с определение;
4. фирмени дела – по искания за вписване
на юридическите лица с нестопанска цел и
други юридически лица, които не са търговци;
5. административни дела:
а) по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони,
предвиждащи съдебен контрол на административни актове от административен съд
(окръжен съд) и районен съд;
б) част ни а дм инис т рат ивни дела – по
всички искания и жалби по реда на АПК и
други закони, по които съдът се произнася с
определение или разпореждане;
6. нотариални дела в съдебните райони,
в които съдията по вписванията изпълнява
нотариални функции;
7. изпълнителни дела – по молбите за
образуване на изпълнително производство;
8. въззивни дела – по жалбите и протестите
пред въззивната инстанция срещу решенията
и присъдите; въззивните дела са от същия
характер, какъвто е характерът на делото,
по което е постановен атакуваният съдебен
акт, както и по жалби срещу действията на
съдебен изпълнител;
9. касационни дела – по касационни жалби пред окръжния и административния съд;
касационните дела са от същия характер,
какъвто е характерът на делото, по което е
издаден съдебният акт.
(2) Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината,
единния информационен код на съда съгласно
списъка от приложение № 9, номер, обозначаващ характера на делото, както следва:
01 – първоинстанционни граждански дела;
02 – първоинстанционни наказателни дела;
03 – нотариа лни дела, 04 – изпълнителни
дела; 05 – второинстанционни граждански
дела; 06 – второинстанционни наказателни
дела; 07 – административни дела, 08 – фирмени дела; 09 – търговски дела; петцифрен
пореден номер на делото, единен в съответствие с описните книги по чл. 42, ал. 2 от
правилника (Пример първи: 20141800100038,
където 2014 е годината на образуване на делото; 180 е номерът на Софийския окръжен
съд; 01 – първоинстанционно гражданско дело;
00038 е поредният номер на делото.).
(3) Не се образуват частни наказателни дела
по: молби за тълкуване на влязлата в законна
сила присъда или определение (чл. 414, ал. 1,
т. 1 НПК); по молби за изменение на мярката
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за неотклонение по висящо съдебно производство; по искания от НБПП за присъждане
на адвокатско възнаграждение на служебен
защитник; по искания от всякакъв характер
във връзка с разноските, веществените доказателства по делото, както и първоначалния
режим и типа затворническо заведение на
изтърпяване на наказанието „лишаване от
свобода“, като произнасянето се извършва в
рамките на самото дело; по молби на граждани за отбелязвания в бюлетин за съдимост;
по чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 7 НК.
(4) Не се образуват частни граждански
дела: по молби за издаване на изпълнителен
лист по влязло в законна сила решение; по
молби за допускане на обезпечение по висящ
иск; по молби за отмяна на допуснато обезпечение и освобождаване на гаранция или за
замяна на обезпечителни мерки по дело, по
което е допуснато обезпечението; по искане
за спиране на изпълнението на изпълнителни дела, образувани по актове, постановени
по реда на чл. 417 ГПК; по частни жалби по
чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК, подадени
едновременно с възражението по чл. 423, ал. 1
ГПК; по искания от НБПП; по молби за освобождаване от държавни такси и разноски;
по молби за удостоверяване наличие/липса
на висящи производства срещу молителя; по
частни жалби срещу определение по чл. 248
ГПК, когато има постъпила въззивна жалба
срещу решението; по молби за тълкуване на
решение, за издаване на дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист, при
отсрочване или разсрочване изпълнението
на решение; в случаите на обезсилване на
решението за изплащането на уравненията
на дяловете и обезсилване на решение по
чл. 362, ал. 2 ГПК, както и по всички молби
по вече образувани дела.
(5) Частни граждански и частни наказателни дела се образуват в случаите по ал. 2
и 3 само ако първоначалното дело е изгубено
или унищожено.
(6) Когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се
образува под нов номер.
(7) При отмяна на определение за прекратяване на делото след връщането му продължава под същия номер и се докладва на
същия съдия докладчик.
(8) След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК
(определяне на подсъдност) и на чл. 249 НПК
(връщане на делото на прокурора от съдията
докладчик), чл. 288, т. 1 НПК (прекратяване
на съдебното производство и изпращане на
делото на съответния прокурор) повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер
и се възлага за разглеждане на първоначалния
съдия докладчик. Тези случаи се отчитат в
отделна графа в статистическите формуляри.
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(9) При повторно постъпване в съда на
въззивни жалби по граждански, търговски и
наказателни дела, по които производството
по делото е било прекратено и делото върнато
на първоинстанционния съд за поправка на
очевидна фактическа грешка, допълване на
решението или отстраняване на нередовности
и за администриране на жалбата, делото се
образува под нов номер и се разпределя на
първоначалния съдия докладчик. Тези случаи
се отчитат в отделна графа в статистическите
формуляри.
(10) При определяне на нов съдия докладчик
по НОХД, в случаи след одобрено споразумение или отказ да се одобри споразумение за
част от подсъдимите от първоначално определения съдия докладчик, делото продължава
под същия номер, но се отчита статистически
на всеки от определените съдии докладчици.
(11) В случаите на чл. 57, ал. 2 след изтичане на срока за съхранение и унищожаване
на делото, ако съделителите внесат депозита,
делото следва да се образува под нов номер.
Г л а в а
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КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕЛАТА И МАРКИРАНЕ С ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ
Чл. 77. (1) Основание за класифициране на
дело е включването към него на материали
и/или документи, съдържащи класифицирана
информация, маркирани с гриф за сигурност.
(2) Когато класифицирана информация
се включва в делото с устните изявления
на участн иците в производството, нейното
ниво на класификация се съобщава предварително от лицето, което ще възпроизведе
информацията. Последващото протоколиране
на изявленията, маркирането на протокола
с гриф за сигурност и включването му към
материалите по делото е основание за класифицирането на това дело.
(3) Съдебно дело, в което са включени
док у менти и/или материа ли, съдържащи
класифицирана информация, представлява
сбор от документи по смисъла на § 1, т. 12
ЗЗКИ. На основание чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ то
се маркира с гриф за сигурност, съответен
на най-високото ниво на класификация на
материал или документ, съдържащ се в него.
(4) За да не се затруднява достъпът до
некласифицираните материали, по преценка
на органа, който разглежда делото, е възможно обособяването на явен и класифициран
том на делото.
(5) В случаите по ал. 4 в класифицирания
том се включват всички материали и/или
документи по делото, маркирани с гриф за
сигурност. Класифицираният том се маркира
по правилата на чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ, като за
разделянето се прави отметка в явния том.
(6) В случаите на разделяне на делото мерките за защита на класифицираната информация по ЗЗКИ и по подзаконовите нормативни
актове по прилагането му се прилагат само
по отношение на класифицирания том.
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(7) Включването към делата на документи
и/или материали, които по преценка на лицата,
получили по законоустановения ред достъп
до тях, съдържат класифицирана информация,
но не са маркирани с гриф за сигурност, не
представлява основание за класифициране на
делата. В този случай лицата имат право да
уведомят автора на информацията или неговия
висшестоящ ръководител за необходимостта
от маркирането на информацията с гриф за
сигурност.
(8) Лицата, получили по законоустановения
ред достъп до материали и/или документи по
делото, маркирани с гриф за сигурност, които
по тяхна преценка не съдържат класифицирана
информация, имат право да уведомят за това
автора на информацията или неговия висше
стоящ ръководител.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ДЕЛАТА
Чл. 78. (1) Книжата по образуваните дела
се поставят в папки по образец – приложение
№ 5, при спазване на обозначеното цветово
кодиране, както следва: червен цвят на папката за наказателни дела; зелен – за граждански дела; бял – за административни дела;
жълт – за фирмени; оранжев – за търговски
дела; манила – за изпълнителни дела; сив – за
вписвания, и син – за дела по несъстоятелност.
(2) Върху предната корица на папките се
отбелязват наименованието на съда, номерът
на делото, предметът на делото и страните,
датата на образуване и свършване, определеният съдия докладчик и датите на насрочените
открити съдебни заседания.
(3) Името на съдията докладчик може да
се кодира по ред, определен от административния ръководител на съда.
(4) Към делото се прилага протоколът за
случайното разпределение на делото.
(5) Делата, чието разглеждане е свързано с
кратки процесуални срокове, се обозначават
с жълт етикет.
(6) Всички книжа, които постъпват или се
съставят по делото, се прикрепват последователно в папката и се номерират. При запълване
на корицата на делото с книжа към долната
страна на корицата се прикрепя с машинки
нова папка, на която се отбелязва същият
номер на делото. Първата папка се обозначава като том 1, а следващата като том 2 и
т.н. Номерата на поредния том се отбелязват
над целия номер на делото. На празен лист в
края на първата папка се отбелязва: „Следва
том 2“, и така за всеки пореден том. Номерирането на книжата, които се прилагат в новите
томове, следва номерацията на книжата от
предишния том.

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

(7) Към долната корица на делата с помощт а
на машинки се прикрепят досъдебните производства и преписките на несъдебните органи.
(8) Жалбите и книжата, подадени до погорните инстанции, се прикрепят с машинка
към вътрешната страна на предната корица
на папката на първоинстанционното дело и
така се изпраща на следващата инстанция.
При подреждане на книжата в папка от погорната инстанция жалбите, доказателствата
и възраженията на другата страна се поставят
в нова папка, която се прикрепя с машинки
към горната корица на делото от предишната
инстанция. При прилагане на повече томове в
по-горната инстанция същите следват хронологичен ред, така че винаги цялото дело от тази
инстанция да е върху делото от предишната.
(9) Контролният лист по чл. 74, ал. 1 се
съхранява на задната корица на папката или
се прикрепя към задната корица на папката,
като се счита за неразделна част от нея.
Чл. 79. (1) Папките с несвършени дела
се подреждат в съдебното деловодство по
пореден номер за съответната календарна
година и по видове дела, а при недостиг на
място, по определен от административния
ръководител ред.
(2) Делата, по които тече срок за извършване на определени процесуални действия
(без движения, спрени, с жалби и др.), се
подреждат отделно.
Чл. 80. (1) Делата се съхраняват в деловодството. При изнасяне на дело от деловодството деловодителят записва в картон заместител – приложение № 6, кой взема делото,
дата, час и подпис на лицето, взело делото.
Картон заместителят се поставя на мястото
на взетата папка. Картон заместителят следва
делото до неговото унищожаване.
(2) При постъпване на документи по дело,
когато същото не се намира в деловодството,
документите се поставят в папка-джоб по образец – приложение № 6А, която се подрежда
на рафта до картон заместителя. При връщане
на делото в деловодството документите се
прилагат към делото.
(3) Делата, по които се провеждат заседания
при закрити врата, се съхраняват отделно от
останалите дела.
Чл. 81. Съдебните служители следят:
1. да не се правят никакви бележки, знаци
и подчертавания в книжата по делото;
2. да не се изнасят делата от служебните
помещения без разрешение;
3. да не се изваждат приложени към делата книжа или да се добавят без писмено
разрешение на съдията докладчик.
Чл. 82. (1) Несвършените дела не се прилагат към други дела и не се изпращат на
други учреждения. По разпореждане на съдията докладчик неприключилите заповедни
производства, по които е издадена заповед по
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чл. 410 или 417 ГПК, могат да се прилагат към
постъпилите в същия съд искови производства
по чл. 422 ГПК.
(2) Несвършено дело може да се изпраща
само за послужване по друго дело, без да се
прилага по него, стига това да не препятства
разглеждането му.
(3) По разпореждане на съда свършените
дела се прилагат към други дела, когато:
1. трябва да се реши въпросът за присъдено нещо;
2. книжата, които следва да се приложат,
са многобройни;
3. се иска изменение на присъдена издръжка
или изменение на родителски права.
(4) Служби „Съдебно деловодство“ и „Архив“ следят и отговарят за своевременното
връщане на делата след послужване.
(5) При постъпило мотивирано искане от
друг съд, прокуратурата или окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури заверени
преписи от документи по насрочени дела
могат да бъдат изпращани след разрешение
от съответния съдия докладчик.
(6) При предявяване на иск за установяване
на вземане по чл. 422 ГПК административният ръководител може да разпореди делото да
бъде разпределено на съдията, издал заповедта
за изпълнение срещу ответника, в случай че
заповедното производство е било разгледано
в същия съд.
Г л а в а
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА
Раздел I
Производство по несвършени дела
Чл. 83. (1) Новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга най-късно
на следващия работен ден след предаването
им в деловодството и се поставят в папка по
реда на чл. 78.
(2) В деня на вписване или най-късно на
следващия ден делото се докладва на определения съдия докладчик.
(3) Съдията докладчик определя датата и
часа на съдебните заседания, като съобразява
определените от закона срокове за насрочване
и решаване на делата.
Чл. 84. (1) Служба „Съдебно деловодство“
изпраща призовките и съобщенията по новообразуваните дела най-късно в тридневен
срок от съответното разпореждане на съдията докладчик. Призовките и съобщенията
се подписват от съответния служител, освен
ако призоваването не е по електронен път.
(2) Призовките и съобщенията имат съдържание съгласно изискванията на процесуалните закони.
(3) Датата и начинът на изпращане на призовките и съобщенията се отбелязват върху
списъка на лицата за призоваване.
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(4) Когато се призовават лица, лишени от
свобода или задържани под стража, както и
служещи във въоръжените сили или в Министерството на вътрешните работи, призовките
и съобщенията се изпращат до съответния
началник или командир с отделно писмо,
подписано от съдията докладчик, в което се
указва задължително ли е личното явяване
на призования.
(5) Служба „Съдебно деловодство“ незабавно преглежда върнатите призовки, а неправилно връчените, както и невръчените се
докладват същия или най-късно на следващия
ден на съдията докладчик.
Чл. 85. (1) Най-късно в деня преди насроченото заседание съдебният секретар вписва
в книгата за открити заседания датата на заседанието, номера на делото, състава на съда,
съдията докладчик, участващия прокурор и
съдебен секретар.
(2) След приключване на съдебното заседание съдебният секретар отразява в книгата за
открити заседания резултата от заседанието.
(3) Резултатът по решените дела се отразява
в книгата за открити заседания и описната
книга от съдебен служител.
Чл. 86. Най-късно на следващия ден след
предаване на решеното дело от съдията докладчик съдебният служител изготвя и изпраща обявления на страните, за което прави
отбелязване върху решението.
Чл. 87. Служба „Съдебно деловодство“ следи
за своевременното връчване на книжата по
делата и изтичане на сроковете за обжалване.
Чл. 88. Служба „Съдебно деловодство“
ежемесечно извършва проверка на делата,
които не са насрочени, и докладва резултата
на административния ръководител.
Чл. 89. (1) Със заповед на административния
ръководител на съда всяка календарна година
през месец януари се извършва инвентаризация
на делата за предходната година.
(2) По изключение и по преценка на административния ръководител може да се
извърши втора инвентаризация за годината,
но не по-рано от шест месеца от първата.
(3) По време на инвентаризацията не се
преустановява предоставянето на справки по
дела на страни и адвокати и обслужването им.
Чл. 90. (1) Ако някое дело бъде изгубено
или унищожено преди изтичане на срока за
пазенето му, със заповед на административния
ръководител на съда се възстановява. За целта
се съставя акт от съдебния администратор
или административния секретар, като се използват всички книжа, отнасящи се до делото,
които се намират в съда, в други учреждения
и у страните, включително документите от
електронната папка на делото.
(2) Когато делото е изгубено или унищожено в първата инстанция, преди да е издадено
решение по него, разпитаните свидетели и
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вещи лица могат да бъдат разпитани отново,
ако не е възможно да се възстановят съответните протоколи.
(3) След като се приключи събирането
на материалите и се съставят проектите за
възстановяваните книжа, съдът в открито
заседание с призоваване на страните се произнася по възстановяването с определение,
което подлежи на обжалване по съответния
процесуален ред.
(4) Когато е изгубено или унищожено дело,
което е било приложено към друго дело,
приложеното дело се възстановява от съда, в
който е било образувано. Възстановяването се
извършва след изпращане на препис от акта,
съставен от съответния друг съд, установил
изгубването или унищожаването.
(5) По реда на предходните алинеи се
възстановяват и изгубени или унищожени
съдебни актове и съдебни книжа.
(6) Когато несвършено наказателно дело
от общ характер не може да се възстанови,
съдът с определение предлага на органите на
предварителното производство да проведат
ново разследване.
(7) Когато делото не е възстановено поради
това, че събраните материали са недостатъчни, и бъде заведено отново, не се събират
повторно държавни такси.
Раздел II
Производство по дела за обжалвани актове
Чл. 91. Получените в служба „Съдебно
деловодство“ жалби и протести се докладват
не по-късно от следващия работен ден след
постъпването им в съда заедно с делото на
съдията докладчик.
Чл. 92. (1) Протестът и жалбата се изпращат
на по-горния съд по разпореждане на съдията
докладчик заедно с делото или обжалвания акт
в тридневен срок след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане
на срока за възражение или от изтичане на
срока за обжалване и протест.
(2) Служба „Съдебно деловодство“ изготвя
и отразява в описната книга писмата, с които
делата се изпращат на по-горния съд или се
връщат на първоинстанционния съд.
Чл. 93. (1) Разгледаните от по-горната
инстанция дела се връщат в съответните
съдилища в седемдневен срок от влизане
в сила на съдебния акт заедно с делото на
последната инстанция.
(2) Ако осъденият е задържан под стража,
делото се връща на окръжния (районния) съд,
чиято присъда е обжалвана или протестирана, в тридневен срок от влизане в сила на
съдебния акт.
(3) По-горната съдебна инстанция веднага
писмено разпорежда на началника на затвора
да бъдат освободени задържани подсъдими,
които са били оправдани, осъдени условно
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или изтърпели наложеното им наказание, ако
не се задържат на друго основание. Когато
задържаният присъства в съдебната зала, той
незабавно се освобождава, ако няма друго
основание за задържането му, като съдът
уведомява началника на затвора за освобождаването чрез конвоиращите служители.
Раздел III
Производство по дела за влезли в сила актове
Чл. 94. (1) Преписи от присъдата, с която
подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на
наказанието, както и преписи от определението
за прекратяване на наказателното производство се изпращат от първоинстанционния съд
на съответните органи в седемдневен срок
от влизането им в сила или от връщане на
делото в съда, за връщане на иззети документи, ценности и други предмети, както и
за снемане на полицейска регистрация. При
отмяна на мярка за обезпечаване препис от
присъдата или определението се изпраща в
седемдневен срок на съответните органи от
първоинстанционния съд.
(2) Съответният служител изпраща преписи
от присъдата или споразумението, с които
подсъдимият е осъден да изтърпи съответно
наказание (без глоба и конфискация), на прокурора за изпълнение най-късно в седемд невен
срок от влизането им в сила или връщане на
делото в съда.
Чл. 95. Когато с присъдата е постановена
конфискация на определени вещи или отнемане на вещи в полза на държавата, съдът
изпраща препис от присъдата на Националната
агенция за приходите.
Чл. 96. Когато изпълнението на присъдата
е отложено на основание чл. 66 НК и съдът е възложил полагането на възпитателни
грижи, препис от присъдата се изпраща на
ръководството по месторабота или на лицето,
натоварено с възпитателни грижи. За непълнолетни препис от присъдата се изпраща на
съответната Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните.
Чл. 97. (1) Когато непълнолетен е настанен
във възпитателно училище-интернат по реда
на НК, препис от присъдата или определението с мотивите се изпращат на прокурора.
(2) Когато съдът е отложил изпълнението на
наказанието по отношение на непълнолетен,
препис от присъдата с мотивите се изпращат
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
Чл. 98. На прокурора се изпращат и преписи от определенията по НПК за прилагане
на принудителни медицински мерки, за определяне на общо наказание и от решенията,
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с които лицето е освободено от наказателна
отговорност и му е наложено административно
наказание по реда на чл. 78а НК.
Чл. 99. Препис от решението за настаняване
на лечение по Закона за здравето се изпраща
за изпълнение на ръководителя на съответното
здравно заведение и на прокурора.
Чл. 100. Всички действия по привеждане
в изпълнение на присъдите се отразяват в
книгата за изпълнение на присъдите от служба
„Съдебно деловодство“. Книгата се проверява
ежемесечно от административния ръководител
на съда или от определено от него лице и от
съдебния администратор.
Чл. 101. Едновременно с изпращане на
присъдата за изпълнение се съставя и бюлетин
за съдимост съгласно Наредба № 8 от 2008 г.
за функциите и организацията на дейността
на бюрата за съдимост и статистическа карта,
която се изпраща в Националния статистически институт.
Чл. 102. (1) Служба „Съдебно деловодство“ в едномесечен срок от влизане в сила
на присъдите за престъпления, свързани с
наркотични вещества, с които е постановено
отнемане в полза на държавата на наркотичните вещества, изпраща препис от тях и на
Агенция „Митници“.
(2) В същия срок се изпраща и препис от
присъдата за престъпления, свързани с акцизни
стоки, с които е постановено отнемането им
в полза на държавата, на органа, задържал
съответните стоки, и на Агенция „Митници“.
Чл. 103. (1) При изпращане на препис от
присъдата за изпълнение, издаване на изпълнителен лист, бюлетин за съдимост, карта за
обвиняемо лице и при извършване на други
действия въз основа на съдебния акт се прави
съответна датирана бележка за това върху самия акт, която се приподписва от служителя,
извършил тези действия.
(2) Когато документите по ал. 1 се предават в същото населено място, това може
да се извърши срещу подпис върху самия
съдебен акт, като се написват трите имена и
длъжността на лицето, което ги е получило.
(3) Ако при изпълнението на съдебния акт е
нужно да се направят много вписвания върху
него, те може да се нанесат върху отделен лист
(справка), който се подрежда непосредствено
след съдебния акт и се номерира.
Чл. 104. (1) За присъдените държавни
такси и наложени глоби по дела се издава
изпълнителен лист в полза на бюджета на
съдебната власт по сметка на съответния съд.
За съдебни разноски по дела, които държавен
орган прави в изпълнение на своята публична
функция, изпълнителният лист се издава в
полза на бюджета на съответния държавен
орган. Изпълнителният лист се изпраща на
Националната агенция за приходите, като
съдът изисква да бъде уведомен за образуването на изпълнителното дело.
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(2) За присъдени в полза на държавата суми
срещу държавни учреждения изпълнителните
листове се предявяват на финансовия орган
на съответното учреждение.
(3) За вземания, присъдени в полза на
държавата и държавните учреждения, съдът
издава служебно изпълнителен лист, който се
предявява на финансовия орган на съответното учреждение.
Чл. 105. Изпълнителните листове в полза
на страните по делата се издават по тяхна
молба след разпореждане на съдията.
Чл. 106. Всички изпълнителни листове
се издават най-късно в седемдневен срок от
влизане на съдебния акт в сила или връщане
на делото в съда, както и от постъпване на
молба от страните.
Чл. 107. (1) По влезли в сила решения
относно изменение на граж данското състояние – развод, у нищожаване на брака,
допускане и прекратяване на осиновяване,
установяване на произход, поставяне под за
прещение, лишаване от родителски права, се
изпращат съобщения до служба „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
на областно равнище, а в случаите на влязло
в сила решение, с което е допусната промяна
на име – и на съответното бюро за съдимост.
(2) Препис от всеки акт за признаване и
прехвърляне на право на собственост или
у чред яване, прех върл яне, изменение или
прекратяване на друго вещно право върху
недвижим имот, както и от актове при делба,
разделяне и съединяване на недвижими имоти
се изпраща от служба „Съдебно деловодство“
на първоинстанционния съд, на службата по
геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота в 7-дневен срок от
влизане в сила на акта (чл. 52, ал. 1 ЗКИР).
Чл. 108. (1) Представените по делото писмени доказателства и оригинални документи
се връщат на страните по тяхно писмено заявление след приключване на делото с влязъл в
сила съдебен акт по разпореждане на съдията
докладчик и след представяне на копие от тях
срещу разписка, съдържаща опис на върнатите
документи. По преценка на съдията докладчик
оригиналите могат да бъдат върнати срещу
представяне на заверени преписи и преди
приключване на производството.
(2) Представените по делата писмени доказателства, оригинални документи и преписки
от административните органи, институции и
техните администрации се връщат след влизане в сила на съдебния акт.
Чл. 109. Всички действия по привеждане в
изпълнение на влезли в сила съдебни актове
се отбелязват с датирана бележка върху самия
акт, която се подписва от съдебния служител,
извършил действието.
Чл. 110. При обжалване на наказателни
постановления и административни актове
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съдът уведомява административните органи
за резултата и връща оригиналите на акта за
установяване на административното нарушение и наказателното постановление.
Раздел IV
Производство по изпълнителни дела
Чл. 111. Доколкото в този раздел не е
установено друго, за изпълнителните дела
се прилагат съответните разпоредби на този
правилник.
Чл. 112. (1) Служба „Съдебно деловодство“
в съдебноизпълнителната служба:
1. организира превеждането на постъпилите
по делата суми съвместно с лицето, отговорно за счетоводните записвания в съда, след
издадено разпореждане на държавния съдебен
изпълнител;
2. докладва на държавния съдебен изпълнител периодично, но не по-малко от два пъти
в годината, изпълнителните дела, по които
няма движение;
3. при изгубване или унищожаване на изпълнителен лист изготвя акт и докладва на
държавния съдебен изпълнител за съставянето на констативен протокол, като незабавно
съобщава на взискателя за това.
(2) По всеки акт, подлежащ на съдебно
изпълнение, се образува отделно изпълнително дело.
(3) Представените след образу ване на
делото изпълнителни листове за изменение
размера на главното или за акцесорно вземане
между същите страни се присъединяват към
същото дело.
Чл. 113. (1) Когато изпълнителният лист
по прекратено дело бъде поискан обратно от
взискателя, той се връща срещу разписка,
която се прилага към делото заедно с копие
от изпълнителния лист.
(2) При архивиране на изпълнително дело
върху изпълнителния лист се правят отбелязвания върху щемпел по образец – приложение
№ 7.
(3) При унищожаване на изпълнително
дело изпълнителният лист се изважда и се
подрежда в обща папка. Папката се пази в
срока по чл. 62, ал. 6.
Чл. 114. (1) Неполучените суми по изпълнително производство, които са отбелязани
върху изпълнителния лист, когато той е върнат, се изплащат на взискателя, след като той
представи изпълнителния лист.
(2) Подлежащите на възстановяване суми
на длъжника и на трети лица се изплащат по
тяхно искане, направено в срока на съхранение на изпълнителното дело, след посочване
на банкова сметка.
Чл. 115. (1) Изпълнителните дела, образувани въз основа на обезпечителни заповеди,
се архивират и унищожават по общия ред
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след влизане в сила на постановлението за
прекратяване или приключване.
(2) При унищожаване от делата се изваждат
обезпечителните заповеди, връчените запорни
съобщения и протоколите за опис на вещи.
Извадените книжа се подреждат в обща папка,
като се съхраняват в срока по чл. 62, ал. 6.
(3) Вдигането на наложените обезпечителни
запори по архивирани или унищожени дела
се извършва след представяне на заверен
препис от влязло в сила определение на съда
по чл. 402, ал. 3 ГПК по молба на заинтересовано лице, депозирана най-късно в срока
по ал. 2. Съобщенията за вдигане на запора
се изпращат до ответника или трети лица въз
основа на данните за тях от запазените при
архивиране на делото книжа.
Чл. 116. Отбелязванията върху изпълнителните листове се нанасят, както следва:
1. отбелязванията върху листа за изплатени суми по чл. 455, ал. 2 ГПК и по чл. 113,
ал. 2 се нанасят върху изпълнителния лист по
следния начин: на обратната страна на листа,
в две вертикални колони, хронологично, в
лява колона, от горе надолу, а след запълване
на мястото, в дясна колона, от горе надолу;
2. щемпелът по чл. 113, ал. 2 се поставя
непосредствено след последното отбелязване
за изплатена сума;
3. при запълване на мястото се добавят нови
бели листове с формат А4, които се прикрепват към първообразния изпълнителен лист;
4. прикрепените листове се номерират с
отделна номерация от тази на изпълнителното
дело, поставена в долния десен ъгъл на листа,
като се започне от първообразния изпълнителен лист; всеки номер съдържа данни за
конкретната и общия брой достигнати при
архивиране на делото страници, с разделител
наклонена черта, например: 1/5 – първа от
общо 5 страници; 2/5 – втора от общо пет
страници, и т.н.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

СЪДЕБНИ ПОРЪЧКИ
Чл. 117. (1) Делата, образувани по делегация от българските съдилища, се насрочват
от делегиращия съд за разглеждане от районните съдилища за сряда и петък от 14 ч. или
след предварително съгласуване на датата с
делегирания съд.
(2) Поръчката трябва да съдържа трите
имена на страните.
(3) Поръчката следва да съдържа и списък
на лицата, призовани за участие в делото, в
случай че заседанието се отложи по разпита
на вещото лице.
(4) Делегиращият съд уведомява страните
за датата и часа на изпълнение на процесуалното действие. При отлагане на делото
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делег и ра ни я т съд оп редел я и у ведом ява
страните за датата и часа на изпълнение на
процесуалното действие.
(5) Когато съдебната поръчка е за разпит
на свидетел или експерт, делегиращият съд
изпраща на делегирания съд въпросен лист,
представен от страната, посочила свидетеля
или поискала експертизата, приподписан от
съдията докладчик.
(6) При необходимост делегиращият съд
може да изпрати заедно с поръчката и делото.
(7) Пор ъч к ата се изп ра ща, след кат о
страните внесат необходимите разноски за
изпълнение на делегацията по сметката на
делегирания съд. Вносните документи се
прилагат към поръчката.
Чл. 118. (1) Когато при изпълнение на
поръчката се окаже, че лицето, което трябва
да се разпита, живее в друг район, съдът, до
който е била отправена съдебната поръчка,
прекратява делото и изпраща поръчката на
съда по местоживеенето на лицето, като уведомява делегиращия съд.
(2) При други пречки за изпълнение на
поръчката в зависимост от характера им тя
се прекратява или се искат указания от делегиращия съд.
Чл. 119. Международната правна помощ
се извършва съгласно процесуалните закони,
международните договори и действие правото
на Европейския съюз.
Г л а в а

д е в е т н а д е с е т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОК АЗАТЕЛСТВА
Чл. 120. (1) Постъпилите в съда веществени
доказателства се приемат и се регистрират
в книгата за веществени доказателства от
определен със заповед на административния
ръководител съдебен служител.
(2) Приемането се извършва по данните в
обвинителния акт или заявлението за приобщаване на вещественото доказателство и се
удостоверява с протокол, подписан от предаващия и приемащия служител. Протоколът
се прилага към делото.
(3) Веществените доказателства се описват
подробно в книгата, като се означават видът,
марката, фабричният номер, броят, метражът,
теглото и степента на износеност, когато това
е от значение. При нужда може да се използва
помощта на вещо лице, определено с разпореждане на съдията докладчик.
(4) Веществените доказателства се приемат
в съда, опаковани съобразно естеството им и
по подходящ за съхранение начин.
Чл. 121. Върху опаковката на веществените
доказателства се поставя стикер с означение
на номера и годината на делото и номера, под
който са вписани в книгата за веществени
доказателства.
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Чл. 122. (1) Веществените доказателства,
с изключение на парите и другите ценности,
се съхраняват от деловодството в специални
помещения или обезопасени шкафове и не
могат да се ползват за цели извън процеса.
(2) Парите и другите ценности се предават
за пазене в търговска банка или в касата на
съда.
(3) Взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите остават за съхранение
в съответната полицейска служба, в която
са били предадени по време на досъдебното
производство.
(4) Отровните и упойващите вещества
остават на съхранение по местата, където
са били предадени по време на досъдебното
производство.
(5) Наркотичните вещества, прекурсорите
и растенията, съдържащи наркотични вещества, се съхраняват по реда, предвиден в
съответните специални закони и подзаконови
нормативни актове.
(6) Акцизните стоки (алкохол и цигари)
остават на съхранение при органа, който ги
е задържал, под контрола на митническите
органи. Транспортирането на акцизни стоки
се извършва от или за сметка на органа по
задържането по реда на Наредба № 7 от 2010 г.
за разпореждането с отнети и изоставени в
полза на държавата акцизни стоки (ДВ, бр. 72
от 2010 г.).
(7) Превозните средства (с животинска
тяга, МПС, водни и въздухоплавателни, железопътни, електротранспортни и др.), животни,
птици, влечуги, насекоми, горива и бързоразвалящи се стоки остават на съхранение по
местата, където са били предадени по време
на досъдебното производство.
(8) Съдебните сл у ж ители, отговарящи
за съхранение на съответните вещества, са
длъжни да осигурят представянето им в съда
по разпореждане на съдебния състав.
Чл. 123. Веществени доказателства се получават от съдебния секретар при предявяване
по реда на НПК и се връщат в деловодството
след приключване на съдебното заседание.
Чл. 124. Веществените доказателства се
предоставят за експертизи с писмен протокол,
изготвен от определения по реда на чл. 120,
ал. 1 съдебен служител. Протоколът съдържа
точното им описание, номерата на следственото и съдебното дело, датата на предаване
и подписите на предаващия и приемащия
служител.
Чл. 125. Когато делото се предава от един
орган на друг, веществените доказателства
се предават заедно с делото, въз основа на
изрично искане от другия орган.
Чл. 126. (1) Веществените доказателства
се проверяват всяка година от комисия, назначена със заповед на административния
ръководител.
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(2) Комисията проверява налице ли са
всички веществени доказателства, правилно
ли се съхраняват и има ли доказателства,
по отношение на които не е направено разпореждане на съда или разпореждането не
е изпълнено. Комисията изготвя протокол
за проверката, който се съхранява в служба
„Съдебно деловодство“ или в служба „Архив“
като приложение към книгата за веществени
доказателства.
Чл. 127. (1) Веществените доказателства,
за които е разпоредено връщане на собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол, съдържащ
следните данни: точно описание, номерата
на следственото и съдебното дело, номера
на присъдата или определението, отнасящи
се до веществените доказателства, датата на
предаването и подписите на приемащото и
предаващото лице.
(2) Когато собственикът на веществено
доказателство по ал. 1 не го потърси в едногодишния срок от уведомяването или не
може да бъде намерен в едногодишен срок
от влизане в сила на съдебния акт, с който
е постановено връщането, същото се отнема
в полза на държавата. При незначителна
стойност вещественото доказателство се унищожава по реда на чл. 128.
(3) Когато собственикът е чуждестранно
лице, чрез Министерството на правосъдието
се уведомява посолството на съответната
държава и ако веществените доказателства
не бъдат потърсени в едногодишен срок от
уведомлението, с тях се постъпва по реда на
ал. 2.
Чл. 128. (1) За унищожаването на веществените доказателства, за които е постановено
това, както и тези, които са без стойност и
подлежат на унищожаване, се съставя протокол и се прави отбелязване в книгата за
веществените доказателства.
(2) Ако вещите са изгубили стойността си
след постъпването им в съда поради недобро
съхраняване или друга причина, комисията
по чл. 126, ал. 1 съставя протокол за това,
който се представя на административния
ръководител на съда за търсене съответна
отговорност от виновното длъжностно лице.
Ако за такива вещи в присъдата не е постановено да бъдат унищожени, унищожаването
се извършва по решение на същата комисия,
одобрено от административния ръководител
на съда.
Чл. 129. Физическото унищожаване на
подлежащите на унищожаване веществени
доказателства по чл. 127 и 128 се отразява в
протокол. Унищожаването може да се осъществи със съдействието на оторизирани и
специализирани органи и институции.
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Ч АС Т П Е ТА
СТАТУТ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
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НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 130. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на админист раци ята на
съдилищата въз основа на Класификатора на
длъжностите за съдебни служители, издаден
от ВСС.
(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на
съответния съд.
Чл. 131. За съдебен служител може да бъде
назначено лице, което:
1. е български гражданин;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото
да заема определена длъжност;
6. отговаря на изискванията за заемане
на длъжността, предвидени в нормативните
актове, в този правилник, в Класификатора
по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Чл. 132. (1) При назначаване на съдебни служители се прилагат разпоредбите на
чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(2) При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за
обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.
(3) Когато по време на осъществяване
на трудовото правоотношение за съдебния
служител възникне някое от основанията за
недопустимост по чл. 131 или по чл. 107а,
ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен срок от
настъпването на това основание да уведоми
органа по назначаването.
(4) За съдебните служители се прилагат и
задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.
Чл. 133. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на съответния съд, се назначава от
административния ръководител на съда след
провеждане на конкурс.
(2) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в администрацията на същия съд, на ВСС, на Инспектората към ВСС,
както и при преместването му в друг орган
на съдебната власт конкурс не се провежда.
Чл. 134. (1) Конкурсът за съдебен служител
по чл. 133, ал. 1 се провежда от комисия в
състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на административния
ръководител на съда.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
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(4) В зависимост от длъжността, за която
е обявен конкурсът, в състава на комисията
влиза и ръководителят на съответното административно звено.
Чл. 135. (1) Заповедта, с която се обявява
конкурсът, съдържа:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане на
длъжността, определени от административния
ръководител на съда;
4. начина на провеждане на конкурса и за
оценяване на кандидатите;
5. необходимите документи, мястото и
срока на подаването им;
6. общодостъпно място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Обявлението за конкурса се публикува
в един централен или местен ежедневник, на
интернет страницата на съда и се поставя на
общодостъпното място по ал. 1, т. 6.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1, кратко описание
на длъжността съгласно типовата длъжностна
характеристика и информация за минималния
размер на основната заплата за длъжността.
Чл. 136. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, не е лишен от правото да заема
определена длъжност;
2. декларация от кандидата за липсата на
обстоятелствата по чл. 131;
3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи
продължителността на трудовия стаж;
5. свидетелство за съдимост и медицинско
свидетелство;
6. други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.
Чл. 137. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
да ли са представени всичк и необходими
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните
изисквания, предвидени в обявата за заемане
на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят
на посочените в обявата изисквания.
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(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на съда и се публикуват в
неговата интернет страница не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител
на съда в седемдневен срок от обявяването на
списъците. Административният ръководител
на съда се произнася окончателно в три
дневен срок. Жалбата не спира конкурсната
процедура.
Чл. 138. (1) Когато няма допуснати кандидати, административният ръководител с писмена
заповед прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения
начин и когато допуснатият кандидат е само
един.
Чл. 139. (1) Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя
протокол с резултатите от проведения конкурс
и класира успешно издържалите конкурса.
(2) Протоколът от крайния резултат на
конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците
в него в 3-дневен срок от провеждането му.
Чл. 140. С класирания на първо място
кандидат се сключва споразумение и му се
връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с типовите длъжностни
характеристики на съдебните служители в
администрацията на съответния съд.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 141. (1) Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие със своите индивидуални длъжностни
характеристики.
(2) Допълнителни задължения могат да се
възлагат на съдебния служител временно – до
45 работни дни в годината, при служебна
необходимост, съгласно условията на чл. 259,
ал. 1 КТ.
(3) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и в извън работно време.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

(4) При изпълнение на служебните си задължения в почивни и празнични дни по разпореждане на административния ръководител
съдебният служител получава допълнително
възнаграждение в размер, определен от ВСС.
Чл. 142. (1) Работното време на администрацията на съда е от 8, 30 до 17 ч. с половин
час обедна почивка.
(2) Съдебните служители са длъжни да
спазват работното време и да го използват
за изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 143. (1) Съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните
им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време
без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната
почивка се ползва по график.
(2) По време на инвентаризация справки
по дела се извършват по реда и в часове, определени със заповед на административния
ръководител.
Чл. 144. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на юридическите лица и на държавата.
(2) Съдебните служители са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
(3) Съдебните служители спазват Етичния
кодекс на съдебните служители, приет от ВСС.
(4) Съдебните служители са длъжни да
изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и
длъжността си.
Чл. 145. (1) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за
сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Задължителното обществено и здравно
осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
Чл. 146. (1) Съдебните служители имат
право да получават възнаграждението, определено за заеманата длъжност, съобразно
Класификатора на длъжностите в администрацията, приет от ВСС.
(2) При първоначално назначение в орган
на съдебна власт на съдебния служител се
определя основно месечно възнаграждение за
заеманата длъжност съобразно Класификатора
на длъжностите в администрацията.
(3) При преминаване от един орган на
съдебната власт в друг съдебният служител
запазва придобития ранг.
(4) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност в същия орган на
съдебна власт запазва придобития ранг, освен
ако не е по-нисък от определения за новата
длъжност минимален ранг.
Чл. 147. Съдебните служители имат право
да получават ежегодно суми за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите
в бюджетната сфера.
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Чл. 148. Съдебните служители имат право
на годишен отпуск и на допълнителен платен
годишен отпуск за работа в извънработно време
и за изпълнение на допълнителни задължения
в размер, определен от ВСС.
Чл. 149. Съдебните служители могат да
бъдат поощрявани с отличие или награда за
проявен висок професионализъм, образцово
изпълнение на служебните задължения и
високи нравствени качества при условията
на чл. 358а ЗСВ.
Чл. 150. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 151.(1) Съдебните служители могат да
образуват и членуват в организации, които
защитават професионалните им интереси.
(2) Организациите по ал. 1 не могат да
членуват във федерации и конфедерации на
синдикални организации на работници и
служители.
Чл. 152. При изпълнение на служебните си
задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, определен
от Висшия съдебен съвет – приложение № 8.
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АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В РАНГ
Чл. 153. (1) Всеки съдебен служител при
доказана добра професионална квалификация
може да бъде повишен в ранг след атестиране.
(2) Атестирането на съдебните служители
има за цел:
1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и
нейното съответствие с изискванията на индивидуалната им длъжностна характеристика;
2. справедливо възнаграждение на съдебните служители за приноса им към работата
на съдебната администрация;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
Чл. 154. Ранговете, в които съдебните
служители могат да бъдат повишавани при
работата си в съда, са от пета до първа степен
във възходяща степен.
Чл. 155. При повишаване в ранг съдебният
служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.
Чл. 156. (1) Атестирането на съдебните
служители се извършва ежегодно.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 декември на
предходната година до 30 ноември следващата
година.
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(3) При преназначаване на друга длъжност
в същата съдебна администрация съдебният
служител се атестира и оценява за изпълнението на тази длъжност, която е заемал подълго време в периода на оценяване.
(4) При преминаване на длъжност в друг
орган на съдебната власт през текущата година
съдебният служител се атестира и оценява,
след като бъде изискана справка от последния
работодател.
Чл. 157. (1) Атестирането на съдебния администратор/административния секретар и на
служителя по сигурността на информацията се
извършва от административния ръководител
или от определен от него заместник.
(2) Съдебните служители, с изключение на
посочените в ал. 1, се атестират от постоянно
действаща в рамките на календарната година
комисия, назначена от административния
ръководител на съда.
Чл. 158. (1) Атестирането включва два етапа:
1. изготвяне на работен план: от 1 декември
до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на
резултатите в атестационен формуляр: от
1 ноември до 30 ноември.
(2) При необходимост комисията провежда междинни срещи със съответния съдебен
служител.
(3) Ако съдебният служител е отсъствал
повече от половината на даден период за
атестиране, същи ят ще се атестира през
следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност в
съответния съд след 1 декември, се атестират
през следващия атестационен период.
Чл. 159. При атестирането на всеки съдебен
служител се вземат предвид изпълнението на
индивидуалния работен план, реализираните
изисквания при изпълнение на конкретните
служебни задължения, професионалните му
умения и спазване принципите на професионалната етика.
Чл. 160. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва:
1. качествено изпълнение на задълженията – до 4 точки;
2. срочно изпълнение на задълженията – до
4 точки;
3. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
4. степен на подготвеност и възможност
за работа с информационни технологии – до
3 точки;
5. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
6. усъвършенстване на професионалните
знания и умения – до 3 точки;
7. инициативност, поемане на извънредна
работа – до 4 точки;
8. взаимоотношения на съдебния служител
с останалите служители – до 3 точки;
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9. взаимоотношения на съдебния служител
с магистрати – до 3 точки;
10. способност за работа в екип – до 4 точки;
11. конфиденциалност при изпълнение на
задълженията – до 3 точки;
12. поведение при работа с граждани – до
4 точки;
13. равнопоставено отношение към граждани и адвокати – до 3 точки;
14. етично поведение на работното място – до 3 точки;
15. спазване на работното време – до 3
точки;
16. спазване на деловия стил на обличане
в институцията – до 2 точки;
17. организационни умения – до 3 точки;
18. управленски компетенции и умения в
областта на управлението – до 3 точки;
19. оценка на прекия ръководител – до
3 точки.
(2) Преди атестирането се определят показателите, по които ще се атестират съдебните
служители според заеманата от тях длъжност.
(3) При атестирането се вземат предвид и
постъпилите сигнали, жалби и предложения.
Чл. 161. Показателите за оценката се вписват във формуляр и се определя обща оценка,
която може да бъде – 1, 2, 3, 4 и 5, като общият сбор от точки е съобразно включените
показатели:
1. оценка 1 – „отличен“, атестираният изключително ефективно изпълнява работата си,
значително над изискванията за длъжността
при получени от 62 до 59 точки – или разлика
от 3 точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
2. оценка 2 – „много добър“, атестираният
редовно изпълнява задълженията си над изискванията при получени от 59 до 53 точки – или
разлика от 6 точки между горната и долната
граница, ако са изключени показатели;
3. оценка 3 – „добър“, атестираният като
цяло изпълнява работата си на ниво на изискванията за длъжността, но не ги надминава
при получени от 53 до 47 точки – или разлика
от 6 точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
4. оценка 4 – „задоволителен“, атестираният
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността при получени
от 47 до 41 точки – или разлика от 6 точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели;
5. оценка 5 – „слаб“, системно атестираният
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността при получени
от 41 до 35 точки – или разлика от 6 точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели.
Чл. 162. (1) Комисията вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава
атестирания със съдържанието му.
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(2) Формулярът се подписва от комисията
и атестирания.
Чл. 163. Съдебен служител, който не е
съгласен с общата оценка, може да подаде
пред административния ръководител на съда
мотивирано възражение в 7-дневен срок от
датата на запознаването и подписването на
формуляра.
Чл. 164. Административният ръководител
на съда се произнася с решение в 7-дневен
срок от подаване на възражението, като решението му е окончателно.
Чл. 165. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от „оценка 2“.
(2) Когато съдебният служител придобие
правото за повишаване в ранг, атестационният
формуляр се представя на административния
ръководител на съда ведно с предложение от
съдебния администратор.
(3) Предсрочно повишаване в ранг може
да се извършва при оценка „отличен“, като
следващото повишение се извършва по реда
на ал. 1.
(4) Съдебен служител, получил при едно
от последните три атестирания оценка 4 „задоволителен“ или 5 „слаб“, няма право на
увеличение на определената основна работна
заплата за длъжността при промяна на Класификатора на длъжностите.
(5) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на административния ръководител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Длъжностите в администрацията на
районните, окръжните, административните,
военните, специализираните и апелативните
съдилища се определят съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този правилник се приема от ВСС на
основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
§ 3. За неуредените в този правилник
въпроси относно трудовоправния статут на
съдебните слу ж ители се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона за
съдебната власт.
§ 4. В двумесечен срок от влизане в сила
на този правилник административните ръководители следва да приведат в съответствие
с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е настъпила
промяна или чиито изисквания за заемане
на длъжността са променени.
§ 5. Този правилник отменя Правилника
за съдебната администрация в районните,
окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).
Представляващ ВСС:
Соня Найденова
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Приложение № 1
към чл. 39, ал. 3
ОПИСНА КНИГА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ/ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
Източник на постъпва№ на не (новообразувано, по
делото подсъдност, върнато за
ново разглеждане)
1

Дата на
образуване

Съдия докладчик

3

4

2

Дата на
постановяване на
съдебния
акт

Номер и дата на
писмото, с което
Резултат от делото е изпраделото
тено на друга
инстанция или е
получено от нея

9

10

Предмет на
делото

Статистически
код

Страни

Дата на
обявяване
на делото
за решаване

5

6

7

8

Резултат
от инстанционната проверка
и новият номер
на делото, ако е
върнато за ново
разглеждане

11

Продължителност на
разглеждане
до до до до
1м. 3м. 6м. 1г.

12

над
1г.

Дата на
предаване в
архив

Номер
на архивно
дело

Номер
на архивна
връзка

14

15

16

13

ОПИСНА КНИГА ВЪЗЗИВНИ/КАСАЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ/ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

10

12

11

13

14

9

15

над 1г.

Продължителност
на разглеждане

до 1г.

Дата
на
връДата на
Пре- Съдия
щане
изпращане
кра- докладот
на друга интено
чик
друга
станция
инстанция

8

до 1м.

Потвърдено изцяло
Недопуснато до касац. обжалване

Обезсилено

Отменено и върнато за н.р.

Отменено и постановено
ново

Частично изменено

7

Резултат от инстанционната проверка

Резултат от делото
Решението потвърдено
изцяло

6

5

до 6м.

4

Дата на
Дата на
обявяване постанона делото вяване на
за реша- съдебния
ване
акт

до 3м.

3

Ответник

Отменено и върнато за н.р.

2

Жалбоподател

Отменено и постановено
ново

1

№ и година на първоСтаинстанционно дело и Предмет на тистиот кой първоинстанциделото
чески
онен съд постъпва
код

Частично изменено

№ на
делото

Дата на
образуване на
делото

16

Дата на
връщане на
делото

17

ОПИСНА КНИГА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
№ на
делото и
дата на
образуване
1

Резултат
от делото

10

Източник на
Дата и
постъпване (ночас на
вообразувано,
съдебнопо подсъдност,
то засевърнато за ново
дание
разглеждане)
2

3

Предмет на
делото

Статистически
код

Съдия докладчик

Страни

4

5

6

7

Резултат
от инстанционната
Номер и дата на писпроверка и новият
Продължителност на
мото, с което делото
номер на делото, ако
разглеждане
е
е върнато за ново разглеждане
изпратено
на друга инстанция

получено от
друга
инстанция

11

12

до до до до
1м. 3м. 6м. 1г.
13

14

Дата на
Дата на
обявяпостановане на вяване на
делото за съдебния
решаване
акт
8

9

Дата на
предаване в
архив

Номер на
архивно
дело

Номер
на архивна
връзка

15

16

17

над
1г.
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ОПИСНА КНИГА ВЪЗЗИВНИ/КАСАЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

11

9

12

13

14

до 1м.

Съдия
докладчик

Дата
на
Дата
изпра- на връщане
щане
на
от друдруга
га ининстанстанция
ция

10

Продължителност на разглеждане

15

до 1г.

Протест

8

Отменено и върнато за н.р.

Прекратено

Произнасяне на нова присъда

С връщане за ново разгл.

Прис. отменена отчасти с вр. за
ново разгл.

С промяна в гражд. част

С други промени в наказ. част

Наказанието увеличено

Отменен чл. 66 НК

Наказанието намалено

Приложен чл. 66 НК

7

Резултат от инстанционната проверка

Резултат от делото

Присъдата потвърдена

Жалба

6

16

над 1г.

5

до 3м.

4

до 6м.

3

Дата на
Дата на постаноЖалбопода- обявявавяване
тел
не за рена съшаване
дебния
акт

Отменено и постан. ново реш.

2

Предмет на
делото

Постъпило

Частично изменено

1

Дата и
Стачас на
тисъдебно- стито засе- чески
дание
код

Потвърдено изцяло
Недопуснато до касац. обжалване

№ на
делото

№ и година на
Дата на
първоинстанобразуционно дело и
ване на от кой първоинделото станционен съд
постъпва

№ на
писмото и
дата на
връщане на
делото
в първоинст.
съд

17

СРОЧНА КНИГА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ Граждански/Търговски дела
Дата на за- № по
седанието
ред

Секретар

№ и дата на
образуване на
делото

Характер

Ищец

Ответник

Дата, за която е отложено;
причини за отлагането

Решение

Състав на съда –
председател, членове

Докладчик

Дата на предаване на делото в канцеларията

Прокурор

Подпис на служителя

СРОЧНА КНИГА ВЪЗЗИВНИ Граждански/Търговски дела
№ и дата на
Дата на за- № по
образуване на
седанието
ред
делото
Резултат от
заседанието

№ на съдебния
акт

Състав на
съда – председател, членове

Решение

Докладчик

Прокурор

Секретар

Дата, за която е отложено; причини за отлагането

Жалбоподател

Дата на предаване на делото в
канцеларията

Ответник

Подпис на
служителя

Приложение № 2
към чл. 52, ал. 1, т. 2
СПИСЪК
на делата на
……………………. отделение
……………….СЪД – …………….,
които ще се разглеждат на ……………….
№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

1

11

2

12

3

13

4

14

Номер на делото

Наср. за часа
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5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
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Приложение № 3
към чл. 52, ал. 1, т. 8

Приложение № 4
към чл. 74, ал. 1
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
по ……………… дело № ……………/..... г.

Дата

ПРЕДОСТАВЯНЕ

ВРЪЩАНЕ

име и фамилия

подпис

Отпечатва се от вътрешната страна на задната корица на делото.

Приложение № 5
към чл. 78, ал. 1
ПАПКИ НА ДЕЛА

Плюс – ОРАНЖЕВ ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
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Приложение № 6
към чл. 80, ал. 1
КАРТОН ЗАМЕСТИТЕЛ
КАРТОН ЗАМЕСТИТЕЛ
Приложение № …… чл.
………………………….. дело № ………………….
1

2

3

4

5

6

7

№ по
ред

взето от

в качеството на

дата и час на
получаване

подпис

върнато на

подпис на
деловодителя

три имена

страна, пълномощник,
адвокат; вещо лице:
(попълва се от лицето, което се запознава с делото)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Отпечатва се на картон – лице и гръб.

дата и час
(попълва се от деловодител)
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Приложение № 6А
към чл. 80, ал. 2
ПАПКА-ДЖОБ

Приложение № 7
към чл. 113, ал. 2
ОБРАЗЕЦ НА ЩЕМПЕЛ
Изп. дело № .......................................................
ПДИ, връчена на ..............................................
Внесени, но неполучени от взискателя суми:
...............................................................................
Приключено на ............................................... г.
Прекратено на ................................................. г.
По чл. ..................................................................
Последно изпълнително действие ................ г.
дата……………………….. г., ................…………….……………
(подпис и печат)

Приложение № 8
към чл. 152
СЛУЖЕБНА КАРТА

ВЕСТНИК
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Приложение № 9
към чл. 76, ал. 2
Единен информационен код на съдилищата в
Република България
№
Съд
1
2
1 Апелативен – София
2 Апелативен специализиран наказателен
съд
3 Специализиран наказателен съд
4 Софийски градски съд
5 Софийски районен съд
6 Окръжен – Благоевград
7 Районен – Благоевград
8 Районен – Гоце Делчев
9 Районен – Петрич
10 Районен – Разлог
11 Районен – Сандански
12 Окръжен – Видин
13 Районен – Белоградчик
14 Районен – Видин
15 Районен – Кула
16 Окръжен – Враца
17 Районен – Бяла Слатина
18 Районен – Враца
19 Районен – Кнежа
20 Районен – Козлодуй
21 Районен – Мездра
22 Районен – Оряхово
23 Окръжен – Кюстендил
24 Районен – Дупница
25 Районен – Кюстендил
26 Окръжен – Монтана
27 Районен – Берковица
28 Районен – Лом
29 Районен – Монтана
30 Окръжен – Перник
31 Районен – Брезник
32 Районен – Перник
33 Районен – Радомир
34 Районен – Трън
35 Софийски окръжен съд
36 Районен – Ботевград
37 Районен – Елин Пелин
38 Районен – Етрополе
39 Районен – Ихтиман
40 Районен – Костинброд
41 Районен – Пирдоп
42 Районен – Самоков
43 Районен – Своге
44 Районен – Сливница
45 Апелативен – Бургас
46 Окръжен – Бургас

Код
3
100
101
105
110
111
120
121
122
123
124
125
130
131
132
133
140
141
142
143
144
145
146
150
151
152
160
161
162
163
170
171
172
173
174
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
200
210
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1
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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2
Районен – Айтос
Районен – Бургас
Районен – Карнобат
Районен – Малко Търново
Районен – Несебър
Районен – Поморие
Районен – Средец
Районен – Царево
Окръжен – Сливен
Районен – Котел
Районен – Нова Загора
Районен – Сливен
Окръжен – Ямбол
Районен – Елхово
Районен – Тополовград
Районен – Ямбол
Апелативен – Варна
Окръжен – Варна
Районен – Варна
Районен – Девня
Районен – Провадия
Окръжен – Добрич
Районен – Балчик
Районен – Ген. Тошево
Районен – Добрич
Районен – Каварна
Районен – Тервел
Окръжен – Разград
Районен – Исперих
Районен – Кубрат
Районен – Разград
Окръжен – Силистра
Районен – Дулово
Районен – Силистра
Районен – Тутракан
Окръжен – Търговище
Районен – Омуртаг
Районен – Попово
Районен – Търговище
Окръжен – Шумен
Районен – Велики Преслав
Районен – Нови пазар
Районен – Шумен
Апелативен – Велико Търново
Окръжен – Велико Търново
Районен – Велико Търново
Районен – Горна Оряховица
Районен – Елена
Районен – Павликени
Районен – Свищов
Окръжен – Габрово
Районен – Габрово
Районен – Дряново

3
211
212
213
214
215
216
217
218
220
221
222
223
230
231
232
233
300
310
311
312
313
320
321
322
323
324
325
330
331
332
333
340
341
342
343
350
351
352
353
360
361
362
363
400
410
411
412
413
414
415
420
421
422
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

2
Районен – Севлиево
Районен – Трявна
Окръжен – Ловеч
Районен – Ловеч
Районен – Луковит
Районен – Тетевен
Районен – Троян
Окръжен – Плевен
Районен – Левски
Районен – Никопол
Районен – Плевен
Районен – Червен бряг
Окръжен – Русе
Районен – Бяла
Районен – Русе
Апелативен – Пловдив
Окръжен – Кърджали
Районен – Ардино
Районен – Крумовград
Районен – Кърджали
Районен – Момчилград
Окръжен – Пазарджик
Районен – Велинград
Районен – Пазарджик
Районен – Панагюрище
Районен – Пещера
Окръжен – Пловдив
Районен – Асеновград
Районен – Карлово
Районен – Пловдив
Районен – Първомай
Окръжен – Смолян
Районен – Девин
Районен – Златоград
Районен – Мадан
Районен – Смолян
Районен – Чепеларе
Окръжен – Стара Загора
Районен – Казанлък
Районен – Раднево
Районен – Ст. Загора
Районен – Чирпан
Окръжен – Хасково
Районен – Димитровград
Районен – Свиленград
Районен – Харманли
Районен – Хасково
Районен – Ивайловград
Военно-апелативен съд
Военен съд – София
Военен съд – Пловдив
Военен съд – Варна
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3
423
424
430
431
432
433
434
440
441
442
443
444
450
451
452
500
510
511
513
514
515
520
521
522
523
524
530
531
532
533
534
540
541
542
543
544
545
550
551
552
553
554
560
561
562
563
564
565
600
610
620
630
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1
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
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2
Военен съд – Плевен
Военен съд – Сливен
Административен – София-град
Административен – София област
Административен – Благоевград
Административен – Бургас
Административен – Варна
Административен – Велико Търново
Административен – Видин
Административен – Враца
Административен – Габрово
Административен – Добрич
Административен – Кюстендил
Административен – Кърджали
Административен – Ловеч
Административен – Монтана
Административен – Пазарджик
Административен – Перник
Административен – Плевен
Административен – Пловдив
Административен – Разград
Административен – Русе
Административен – Силистра
Административен – Сливен
Административен – Смолян
Административен – Стара Загора
Административен – Търговище
Административен – Хасково
Административен – Шумен
Административен – Ямбол

3
640
650
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

101

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Националния
осигурителен институт
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, функциите на звената, организацията
на дейността и числеността на персонала на
Националния осигурителен институт (НОИ).
Чл. 2. (1) Националният осигу рителен
институт е юридическо лице със седалище
гр. София.
(2) Националният осигурителен институт управлява държавното обществено осигуряване.
(3) Националният осигурителен институт
се представлява от управителя или подуправителя, а пред съда – и от упълномощени от
тях процесуални представители.

ВЕСТНИК
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ
Раздел I
Органи на управление
Чл. 3. Органи за управление на НОИ са
Надзорният съвет, управителят и подуправителят.
Чл. 4. Надзорният съвет:
1. упражнява функциите и правомощията
по Кодекса за социално осигуряване;
2. утвърждава размера на допълнителното
възнаграждение на управителя и подуправителя съгласно условията и реда, определени
в нормативните актове;
3. взема решения за сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки
с имущество на НОИ над размера по чл. 5,
ал. 1, т. 4;
4. приема годишния отчет за дейността
на НОИ;
5. изслушва периодични отчети за изпълнението на задължения на института, произтичащи от приети стратегии, програми и планове,
включително и във връзка с ангажиментите
като компетентната българска институция по
прилагането на Общностното право в областта
на координацията на системите за социално
осигуряване и международните договори в
тази сфера;
6. упражнява текущ и последващ контрол
върху изпълнението на приетите от него
решения.
Чл. 5. (1) Управителят на НОИ:
1. упражнява правомощията по Кодекса
за социално осигуряване;
2. действа като разпоредител първа степен с бюджета на държавното обществено
осигуряване и със средствата на Учителския
пенсионен фонд;
3. утвърждава бюджетите на териториалните поделения;
4. сключва сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки с имущество
на НОИ в размер до 200 000 лв. без ДДС за
всеки отделен случай;
5. организира, ръководи и контролира
дейността на НОИ;
6. определ я стру кт у рата и у твърж дава
длъжностното разписание на НОИ;
7. утвърждава функционалните характеристики на административните звена;
8. открива, преобразува и закрива отделите и секторите в централното управление и
административните звена в териториалните
поделения;
9. утвърждава политиката за информационна сигурност на НОИ, както и мерките за
мониторинг и контрол за спазването на тази
политика;
10. гарантира провеждането на политика
на откритост и достъпност на дейността на
института;
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11. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в института;
12. ръководи организирането на защитата
при бедствия и дейностите по отбранителномобилизационна подготовка;
13. организира дейността по осигуряване
на достъпа до обществена информация.
(2) Управителят може да възлага със заповед
изпълнения на отделни свои правомощия на
подуправителя, главния секретар, ръководителите на териториалните поделения или на
други служители в института.
(3) Дейността на управителя се подпомага
от Съвет на управителя и Регионален консултативен съвет.
(4) При осъществяване на своите правомощия управителят пътува в страната и в
чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар или
директорът на дирекция „Човешки ресурси и
административно-стопанско обслужване“ съставя паметна записка, която съдържа всички
реквизити на заповед и отчет на командировка.
(5) Управителят ползва отпуските, предвидени в трудовото законодателство. За ползването на отпуск се съставя паметна записка от
главния секретар или директора на дирекция
„Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“, която включва всички
реквизити на заповедта за разрешаване на
съответния вид отпуск.
Ч л. 6. (1) Под у п рави тел я т у п ра ж н ява
правата на управителя при негово отсъствие,
включително и когато няма избран от Народното събрание управител.
(2) Подуправителят упражнява отделни
правомощия на управителя в случаите на
възлагане.
(3) Командироването на подуправителя се
извършва със заповед на управителя.
(4) Подуправителят ползва отпуските, предвидени в трудовото законодателство. Ползването на съответния вид отпуск се разрешава
със заповед на управителя.
Раздел II
Консултативни съвети
Чл. 7. (1) Съветът на управителя се състои
от управителя, подуправителя, главния секретар и директорите в централното управление.
(2) Съветът на управителя извършва дейност та си съгласно Кодекса за социа лно
осигуряване и правилника за дейността му.
Чл. 8. (1) Регионалният консултативен
съвет се състои от управителя, подуправителя, главния секретар, ръководителя на Териториално управление – София-град, и осем
ръководители на териториалните поделения.
Представителите на териториалните поделения са с мандат от една година и се редуват
по ред, определен от управителя.
(2) Съветът се свиква на заседания от управителя, който е и негов председател.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

(3) Регионалният консултативен съвет:
1. подпомага дейност та на управителя
в провеждане на регионалната политика и
административното управление;
2. анализира дейността на териториалните
поделения и предлага решения за нейното
усъвършенстване;
3. обсъжда предложения за усъвършенстване на дейността на териториалните поделения и подобряване на връзките между тях
и централното управление;
4. обсъжда предложения за разкриване и
закриване на филиали на териториалните
поделения;
5. осъществява връзка между централното
управление и областните администрации.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Раздел I
Структура
Чл. 9. (1) Националният осигу рителен
институт се състои от централно управление
и териториални поделения. Териториалният
обхват и седалищата на териториалните поделения са съгласно границите и административните центрове на областите в Република
България, утвърдени с указ на президента на
Република България.
(2) Териториалните поделения на института се откриват и закриват със заповед на
управителя на института.
(3) Дейността на института се осъществява
от администрация, която е организирана в
дирекции, отдели и сектори.
(4) Общата численост на персонала в института е 3662 щатни бройки, като разпределението є е посочено в приложението към
правилника.
(5) Конкретната численост на административните звена в общата и специализираната
администрация в централното управление и
в териториалните поделения се утвърждава
от управителя със заповед.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар ръководи,
организира, координира и контролира функционирането на администрацията, като:
1. осъществява административното ръководство на институ та в изпълнение на
нормативните актове и разпорежданията на
управителя;
2. следи за спазването и изпълненията на
решенията на Надзорния съвет и на административните актове, издавани от управителя;
3. представлява института в случаите, в
които е упълномощен изрично от управителя
по проблеми, свързани с функционирането на
администрацията;
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4. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на Националния осигурителен институт;
5. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена,
осъществява общия контрол за изпълнението
им и отговоря за условията за нормална и
ефективна работа на административните звена;
6. възлага задачи на административните
звена съобразно тяхната функционална компетентност;
7. координира оперативното взаимодействие на института с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както
и с органите на местното самоуправление и
с неправителствени организации;
8. утвърждава определени бюджетни разходи в случай на упълномощаване от управителя;
9. изпълнява и други функции и задачи,
определени с нормативен акт или възложени
му от управителя.
(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с
писмена заповед на управителя директор на
дирекция за всеки конкретен случай.
(3) Главният секретар може да свиква
оперативни съвещания по текущи въпроси от
административен характер, свързани с дейността на института, както и за определяне
на общ подход при подготовката на въпроси
за разглеждане от Надзорния съвет.
(4) Оперативните съвещания по ал. 3 се
ръководят от главния секретар.
(5) В оперативните съвещания участват
директорите на дирекции в централното управление и други служители от администрацията
на института, поканени от главния секретар,
които са задължени да присъстват лично.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 11. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на управителя и осъществява
административен контрол върху дейността на
института и на второстепенните разпоредители
с бюджетни средства в института.
(2) Инспекторатът извършва комплексни,
тематични и последващи проверки по утвърден от управителя годишен план, както и
внезапни проверки по отделни сигнали или
при случаи с обществен отзвук.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. проверява спазването на вътрешните
правила за организацията на работа на администрацията;
2. разглежда постъпили сигнали за корупция
на служители в института, извършва проверки и информира управителя за резултатите;
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3. осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси;
4. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
5. следи за изпълнението на мерките за
превенция и противодействие на корупцията;
6. предлага образуване на дисциплинарно
производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
7. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
8. изготвя на 6 месеца доклад до управителя с изводи и предложения за предприетите
действия и мерки;
9. представя ежегоден отчет за дейността
си пред управителя;
10. осъществява и други задачи във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
управителя;
11. осъществява дейността си в съответствие
с годишен план, утвърден от управителя, а
при необходимост извършва извънпланови
проверки, възложени от управителя;
12. за всяка конкретна проверка изготвя
доклад до управителя за резултатите, като
анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага
мерки за отстраняването им.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 12. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ e
на пряко подчинение на управителя на НОИ
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, като:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология
за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които представя за
съгласуване с управителя;
3. извършва одитни ангажименти за даване
на увереност и консултиране в териториалните поделения и централното управление
на Националния осигурителен институт чрез
сформирани специализирани одиторски екипи;
4. анализира и оценява адекватността и
ефективността на системите за финансово
управление и контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
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в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
5. проверява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни
актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и
икономичността на операциите и изпълнението
на договорите и поетите ангажименти;
6. докладва на управителя и обсъжда с
ръководителите на звената, чиято дейност е
одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент;
7. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на дейностите и на адекватността
и ефективността на системата за финансово
управление и контрол и извършва одитни
ангажименти за проследяване изпълнението
на препоръките;
8. изготвя и представя на управителя годишен доклад за дейността по вътрешен одит,
който се изпраща на министъра на финансите;
9. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контактите с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
10. изпълнява и други функции, определени
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
(2) Целта, правомощията и отговорностите
на дирекция „Вътрешен одит“ се определят в
отделен вътрешен акт, Статут на звеното за
вътрешен одит, подписан между управителя
на Националния осигурителен институт и
директора на дирекцията.
Раздел V
Дирекция „Сигурност“
Чл. 13. (1) Дирекция „Сигурност“ е на
пряко подчинение на управителя на НОИ и
изпълнява задачите, възложени му със Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) и с нормативните актове по прилагането му, като:
1. организира и следи за спазването на
изискванията на ЗЗКИ и други нормативни
актове и прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
2. осъществява контрол за спазването на
изискванията за сигурност на автоматизираната информационна система и дейностите
по осигуряване на индустриалната сигурност;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
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4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. организира и осъществява процедурата
по проучването за достъп до класифицираната
информация и води регистър на проучените
лица;
6. разработва и поддържа план за защита на
класифицираната информация при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение;
7. организира и провежда обучението на
служителите в института в областта на защитата на класифицираната информация;
8. създава условия за осъществяване на
дейността на специализираната администрация в условия при бедствия;
9. организира и контролира оперативната
подготовка на личния състав за работа в
условия при бедствия;
10. организира и контролира изпълнението
на задълженията по нормативните актове,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка в страната;
11. организира дейност та по охраната,
противопожарната безопасност и осъществява
контрол по пропускателния режим в сградата
на института;
12. изчислява парични обезщетения и помощи на служителите от специалните ведомства;
13. изготвя справки за осигурените лица
по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване.
(2) Директорът на дирекция „Сигурност“ е
служителят по сигурността на информацията.
Раздел VI
Финансови контрольори
Чл. 14. (1) Финансовите контрольори в
централното управление на НОИ са на пряко подчинение на управителя на института,
а в териториалните поделения са на пряко
подчинение на съответния ръководител на
териториалното поделение.
(2) Финансовите контрольори в централното управление:
1. ръководят методически и координират
дейността по изграждането и функционирането на системите за финансово управление
и контрол;
2. осъществяват предварителен контрол за
законосъобразност на документи и процедури,
свързани с финансовата дейност;
3. оказват методическа помощ на финансовите контрольори в териториалните поделения.
(3) Финансовите контрольори в териториалните поделения осъществяват предварителен
контрол за законосъобразност на документи
и процедури, свързани с финансовата дейност
на съответното поделение.
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Раздел VII
Централно управление
Чл. 15. Според функциите, които изпълняват, звената в централното управление
са организирани в обща и специализирана
администрация.
Чл. 16. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
управителя като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяването
на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация включва:
1. дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“;
2. дирекция „Финансово-счетоводна дейност“;
3. дирекция „Обществени комуникации и
международно сътрудничество“;
4. дирекция „Правна“.
Чл. 17. Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките
ресурси в съответствие със стратегическите
цели на института;
2. разработва проекти на актове, свързани с организационното развитие и участва в
изграждането на оптимална организационна
ст ру кт у ра съобразно нормативните изисквания; извършва анализ и проектиране на
длъжностите в института;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите, съставя,
води и съхранява служебните и трудовите
досиета;
5. въвежда и прилага системи за атестиране, заплащане и израстване в кариерата на
служителите;
6. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите;
7. изг ра ж да с таби л на орга н иза ц ион на
култура на института чрез изготвяне и внедряване на стандарти, политики и процеси за
цялостно управление на човешките ресурси;
извършва проучвания сред служителите за
подобряване на организационната култура и
условията на труд;
8. оказва правна помощ при осъществяването на правомощията на управителя като
ръководител на администрацията и осигурява
навременна правна консултация във връзка
с постъпили жалби и сигнали, свързани с
трудовите и служебните правоотношения;
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9. участва в изготвянето на становища по
проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;
10. консултира ръководителите и служителите в института по въпроси, свързани с
управлението на човешките ресурси;
11. осигурява административно-техническото обслужване на заседанията на Надзорния
съвет, на Съвета на управителя, на Регионалния консултативен съвет и на оперативните
съвещания на главния секретар;
12. извършва последващия контрол и координация по изпълнението на задачите, произтичащи от приетите актове на Надзорния
съвет и заповедите на управителя;
13. организира, у частва и конт ролира
дейността по организацията на деловодната
дейност и учрежденския архив;
14. организира текущото и архивното съхранение на документите и ги предоставя за
ползване; изготвя при необходимост заверени
копия на документи;
15. организира, участва и контролира дейността по експертиза на ценността на архивни
документи на ЦУ и оказва методическа помощ
на ТП на НОИ;
16. организира и отговаря за дейността по
осъществяване на инвестиционната политика,
прави мотивирани предложения във връзка
с придобиване, управление и разпореждане с
активи съвместно с други административни
звена;
17. координира дейността по административното обслужване в системата на НОИ;
18. координирано с дирекция „Финансовосчетоводна дейност“ обобщава информацията
за необходимите капиталови разходи, анализира, подготвя и предлага за утвърждаване
на поименното разпределение на разходите
за придобиване на дълготрайни активи и за
основен ремонт за съответната година;
19. изготвя техническите задания за възлагане, проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
20. организира и участва в приемателни
комисии за обекти в строителството;
21. осъществява технически контрол за
качественото изпълнение на строителните и
ремонтните работи и приемане на проектните
разработки и строително-монтажни работи;
22. създава и поддържа регистри и досиета
за имотите на института: собствени, предоставени за управление, и имоти, наети или
отдадени под наем от института;
23. отговаря за техническата експлоатация
и поддръжката на моторните превозни средства, собственост на института, и осигурява
транспортното обслужване на служителите в
централното управление;
24. организира административно-стопанското обслужване и поддръжката на сградата
на централното управление;
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25. организира дейността по управлението
на собствеността в системата на института,
у частва в изработването и изпълнението
на стратегия по осигуряване на подходящи
сгради (сграден фонд) за осъществяване на
функциите на НОИ.
Чл. 18. Дирекция „Финансово-счетоводна
дейност“:
1. методически ръководи цялостната дейност по финансирането и счетоводната отчетност на бюджетните средства на института, фондовете на държавното обществено
осигуряване, Учителския пенсионен фонд и
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“;
2. изготвя и обобщава отчети за месечното,
тримесечното и годишното касово изпълнение
на бюджета на държавното обществено осигуряване и финансовите отчети на Националния
осигурителен институт;
3. изготвя становища по въпроси, свързани
с финансовата дейност на НОИ и ангажиращи
бюджетни средства;
4. организира цялостната дейност по движението на средствата на фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския
пенсионен фонд и фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“, осчетоводяването и отчитането им;
5. разработва формите и съдържанието
на документите за счетоводното отчитане на
средствата на осигурителните фондове;
6. осъществява дейността по управлението
на временно свободните средства на фондовете на държавното обществено осигуряване
и Учителския пенсионен фонд;
7. разработва методически указания по
от читането на пенсиите, краткосрочните
обезщетения и административната издръжка;
8. упражнява контрол по спазването на
законите и други нормативни документи в
областта на финансово-икономическата дейност в поделенията на НОИ;
9. извършва преводи на пенсии и краткосрочни обезщетения и помощи по силата на
Европейските регламенти и международни
договори, както и тяхното осчетоводяване;
10. осъществява счетоводното обслужване
на централното управление;
11. съгласува всички заповеди, решения,
договори и други актове, свързани с финансови ангажименти;
12. организира и контролира банковото
обслужване на НОИ и неговите поделения;
13. организира процеса по извършване на
преводите за пенсии по държавното обществено осигуряване и Учителския пенсионен
фонд и осъществява дейността по преводите
на средствата за пенсии, изплащани чрез търговски банки, парични обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване и
парични обезщетения за безработица, както
и тяхното отчитане;
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14. изготвя разпределението на бюджета за
административните разходи на НОИ между
териториалните поделения и централното
управление и контролира изпълнението на
утвърдените бюджети;
15. изготвя задания за разработка и допълнение на програмното и технологичното
осигуряване и оказва методическа помощ при
проектиране на информационни системи за
финансово-счетоводна дейност.
Чл. 19. Дирекция „Обществени комуникации и международно сътрудничество“:
1. планира, координира и провежда политика за прозрачност и публичност на НОИ в
областта на достъпа до информация за медиите
и гражданите, отразяване на публични събития
и публичното представяне на ръководството
и служителите в НОИ;
2. осъществява преглед и анализ на публикациите в медиите;
3. осъществява информационно-издателската дейност в НОИ;
4. организира проучването на общественото
мнение и провеждането на информационни
кампании, свързани с дейността на НОИ;
5. организира подготовката на материалите
и отговаря за съдържанието на електронната
страница на НОИ;
6. планира и организира връзките на НОИ с
международни организации и осигурителните
институции извън страната;
7. координира и контролира изпълнението
на задълженията по международни споразумения за сътрудничество, обмен на експерти
и информация;
8. организира и координира процедурите
за кандидатстване по международни проекти с външни източници на финансиране и
управлението на международните проекти,
изпълнявани от НОИ;
9. осъществява протоколната организация
на официални и работни срещи, конференции
и други публични прояви на НОИ в страната
и в чужбина;
10. организира извършването на преводи
на оперативните документи на института от
и на съответните чужди езици;
11. подготвя необходимите документи за
задгранични командировки на служителите,
контролира и обобщава отчетите на командированите лица;
12. съхранява и предоставя за служебно
ползване материали за социалното осигуряване от други страни и издания на международни организации;
13. организира подготовката на отговорите
на запитвания, постъпили чрез комуникационните канали, свързани с осигурителното
и пенсионното законодателство във връзка с
функциите на НОИ съгласно КСО;
14. изготвя анализи и доклади, свързани
с постъпилите запитвания и препоръки на
клиенти;
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15. организира подготовката и разпространението на информационни материали
за подобряване на осигурителната култура,
осведомеността и популяризиране на дейността на НОИ.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. изготвя проекти на нормативни актове
и дава правни становища по проекти на нормативни актове;
2. съгласувано с дирекциите дава методически указания по прилагане на законодателството;
3. съгласува договори, заповеди и други административни актове, издавани или
подписвани от управителя, подуправителя и
главния секретар;
4. подготвя и дава становища по заповеди,
решения и други актове;
5. изготвя отговори и становища по постъпили въпроси, предложения, сигнали, жалби и
молби в областта на общественото осигуряване
във връзка с възложените дейности на НОИ;
6. осъществява процесуално представителство след съответно упълномощаване;
7. организира и участва в тръжни процедури за отдаване под наем и разпоредителни
сделки със собствеността на НОИ, както и
при сключването на договори за придобиване
на имоти от НОИ;
8. отговаря за разработването, изменението
и допълнението на Вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки от НОИ;
9. осигурява законосъобразното провеждане
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки и изготвя проектите на актове на
възложителя;
10. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката,
провеждането и възлагането на обществени
поръчки в съответствие с нормативните изисквания, приложимите Вътрешни правила за
възлагане на обществени поръчки и изготвя
график за тяхното провеждане през съответната година;
11. осигурява съхранението и архивирането
на документациите по провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
12. поддържа регистри на обществените
поръчки, сключените договори по реда на
Закона за обществените поръчки, гражданските договори и договорите за предоставяне
на информация, по които страна е НОИ;
13. организира подготовката и изпращането
на информацията, подлежаща на вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
14. следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения;
15. осъществява правното обслужване на
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“;
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16. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер.
Чл. 21. (1) Специализираната администрация извършва дейностите, възложени на НОИ
съгласно КСО във връзка с осъществяване на
държавното обществено осигуряване.
(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Пенсии“;
2. дирекция „Осигуряване и краткосрочни
плащания“;
3. дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“;
4. дирекция „Информационни системи и
моделиране на бизнес процеси“;
5. дирекция „Европейски регламенти и
международни договори“;
6. дирекция „Осигурителен архив“.
Чл. 22. Дирекция „Пенсии“:
1. организира, методически ръководи и
контролира дейността по отпускане и изплащане на пенсии;
2. участва в подготовката на проекти на
нормативни актове по общественото осигуряване;
3. изготвя, съгласувано с дирекция „Правна“ методически указания на териториалните
поделения по прилагане на нормативните
актове по общественото осигуряване;
4. изготвя становища по въпроси, свързани
с дейността на дирекцията, и дава методически
указания за решаването им от поделенията
на института;
5. разработва методически указания по
прилагането на Наредбата за категоризиране
на труда при пенсиониране, приета с ПМС
№ 235 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.;
посл. изм., бр. 15 от 2013 г.) и Инструкция
№ 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за
категоризиране на труда при пенсиониране
(обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; посл. изм., бр. 31
от 2013 г.) на управителя на НОИ;
6. изготвя и усъвършенства методи за текущ
контрол по отпускане, изменение и изплащане
на пенсиите;
7. изготвя отговори по постъпили въпроси,
предложения, сигнали, жалби и молби на граждани в областта на пенсионното осигуряване;
8. изготвя проекти на предложения за
отпускане на пенсии по чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване;
9. подготвя становища във връзка с молбите
за опрощаване на несъбираемите вземания до
президента на Република България;
10. разработва показатели за статистическо
наблюдение на пенсиите съвместно с дирекция
„Информационни системи и моделиране на
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бизнес процеси“ и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“;
11. изготвя образци на формуляри съвместно с дирекция „Осигуряване и краткосрочни
плащания“, дирекция „Осигурителен архив“
и ди рек ци я „Информац ионни системи и
моделиране на бизнес процеси“, свързани с
отпускане и изплащане на пенсиите;
12. изготвя задания за разработка и допълнение на програмното и технологичното
осигуряване и оказва методическа помощ при
проектиране на информационни системи за
отпускане и изплащане на пенсиите;
13. осъществява координация на дейността
по пенсионното осигуряване с външни институции и другите административни звена
в НОИ в рамките на тяхната компетентност.
Чл. 23. Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“:
1. организира, методически ръководи и
контролира дейността по отпускане и изплащане на паричните обезщетения и помощи по
Кодекса за социално осигуряване, на гарантираните вземания и контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване;
2. организира и методически ръководи
дейността по:
а) установяването, разследването и регистрирането на трудовите злополуки;
б) проучването и регистрирането на професионалните болести;
в) ползването и изплащането на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация;
г) работата и отчетността с болничните
листове за временна неработоспособност;
3. методически ръководи дейностите по експертизата на временната неработоспособност;
4. разработва и участва в разработването
на програми за предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните болести и за
подобряване на условията на труд;
5. участва в подготовката на проекти за
нормативни актове по общественото осигуряване и методологически разработки по държавното обществено осигуряване във връзка
с възложените дейности на НОИ;
6. осъществява координация на дейността
с външни институции и другите административни звена в НОИ в рамките на своята
компетентност;
7. разработва формуляри и предлага указания за съдържанието, издаването и съхраняването на документите, свързани с регистрирането на осигурените, участието им в
осигуряването и удостоверяването на осигурителния стаж и доход съвместно с дирекция
„Информационни системи и моделиране на
бизнес процеси“ и дирекция „Пенсии“;
8. разработва методически указания, формуляри и образци за краткосрочните плащания
и гарантираните вземания;
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9. изготвя методически указания по прилагане на нормативните актове по осигуряването в рамките на своята компетентност
и ги съгласува с Националната агенция за
приходите и други заинтересовани институции;
10. изготвя и усъвършенства методи за
текущ контрол по изплащане на паричните
обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване;
11. изготвя задания за разработка и допълнение на програмното и технологичното
осигуряване и оказва методическа помощ при
проектиране на информационни системи за
краткосрочните плащания и контрола по разходите на държавното обществено осигуряване;
12. изготвя становища по исканията за
разсрочване на задълженията към фондовете
на държавното обществено осигуряване и исканията за замяна на дълг срещу собственост;
13. изготвя становища за заличаване на
несъбираеми вземания към фондовете на държавното обществено осигуряване до 1000 лв.;
14. подготвя становища във връзка с молбите до президента на Република България за
опрощаване на несъбираемите вземания от
държавното обществено осигуряване, свързани
с краткосрочните плащания;
15. оказва методическа помощ на медицинските комисии към териториалните поделения по медицинската оценка на трайно
намалената работоспособност и на вида и
степента на увреждане;
16. изготвя отговори по постъпили въпроси, предложения, сигнали, жалби и молби в
областта на общественото осигуряване във
връзка с възложените дейности на НОИ;
17. осъществява представителството на
НОИ в специализираните състави на Националната експертна лекарска комисия;
18. осъществява представителството на
НОИ в Националния съвет по условия на труд.
Чл. 24. Дирекция „Анализ, планиране и
прогнозиране“:
1. осъществява дейността по планиране
и съставяне на бюджетите на държавното
обществено осигуряване, извънбюджетната
сметка на Учителския пенсионен фонд и плансметката на фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“;
2. анализира, изготвя и обобщава тримесечни и годишни справки по основните
показатели на бюджетите на държавното
обществено осигуряване, извънбюджетната
сметка на Учителския пенсионен фонд и плансметката на фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“;
3. анализира статистическите данни за
икономическото, социалното и демографското
състояние в страната и прогнозира отражението им върху функционирането на системата
на държавното обществено осигуряване;
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4. разработва принципи и показатели за
анализ и оценка на държавната осигурителна
система;
5. разработва и прилага актюерски техники
и модели;
6. изчислява актюерски коефициенти по
възраст и пол, необходими за определяне на
актюерския еквивалент на пенсионните права
за старост от фонд „Пенсии“ на държавното
обществено осигуряване на лица, които са
постъпили на работа като служители на Съюза, на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка;
7. изготвя годишен актюерски доклад за
състоянието на фондовете на държавното
обществено осигуряване;
8. организира проучвания, изготвя анализи и прогнози за управителните органи на
института;
9. съставя статистически бюлетини за държавното обществено осигуряване;
10. предлага съвместно с другите административни звена стратегии за развитие на НОИ;
11. участва в международни статистически
сравнения и анализи, свързани със системите
за социална защита;
12. изготвя анализи, прогнози, отговори
на въпроси и становища по отношение на
социалноосигурителните програми;
13. изготвя годишен доклад за дейността на
НОИ и аналитичен годишник за изпълнението на социалноосигурителните програми и
финансовите резултати на фондовете на ДОО;
14. организира и координира дейността по
управление на риска в оперативната дейност
на НОИ.
Чл. 25. Дирекция „Информационни системи
и моделиране на бизнес процеси“:
1. изгражда и поддържа интегрираната
информационна система на института;
2. осъществява политиката и провежда
мерките за информационна сиг у рност на
института;
3. съвместно с другите звена участва в проектирането, разработва, внедрява и поддържа
програмните продукти и модули, необходими
за дейността на института;
4. оказва методическа помощ на териториалните поделения при внедряване и работа с
разработените програмни продукти и модули;
5. осигурява системна и програмна поддръжка на регистрите на института;
6. разработва, внедрява и поддържа информационни системи, необходими за изпълнение
на дейностите на НОИ;
7. извършва технологични обработки по
отпускане, изменение и изплащане на дългосрочни плащания;
8. извършава технологични обработки по
преценка на правото, изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи;
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9. изготвя статистическите отчети за актюерски цели, свързани с администрираните
обезщетения;
10. разработва и поддържа информационни
системи, предназначени за осигурителите и
самоосигуряващите, за подготовка на информация, предоставяна в НОИ в електронен вид
и/или по електронен път;
11. разработва и поддържа програмно и
технологично осигу ряване и осъществява
обмена на информация между института и
други администрации;
12. разработва, поддържа и администрира
изградените в института бази данни и комуникационни системи;
13. разработва специализирано програмно
осигуряване и изготвя информация по отправени към НОИ заявки на външни организации,
свързани с осигуряването и администрираните
обезщетения;
14. организира изграждането и поддържа
функционирането на интернет и интранет
инфраструктурата на института;
15. разработва, внедрява и поддържа официалната интернет страница на НОИ и предоставяните чрез нея електронни услуги;
16. разработва и поддържа електронни
услуги и оказва системна, техническа и методическа помощ при тяхното използване;
17. разработва, внедрява и поддържа информационни системи за осиг у ряване на
необходимата информация и осъществяване
на електронен обмен със страните – членки
на Европейския съюз, и по други международни договори;
18. разработва архитектура на бизнес процесите на НОИ;
19. организира, координира и ръководи
работата по разработване и поддържане в
актуално състояние на работните процедури,
инструкции и образци на документи;
20. оказва методическа помощ при разработване на процедурите, инструкциите и
образците на документи, свързани с бизнес
процесите на НОИ;
21. извършва анализ и оценка на бизнес
процесите, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
22. анализира съответствието на детайлния
модел на бизнес процесите с информационните
системи на НОИ, като прави предложения и
участва в разработване и внедряване на ИТ
решения.
Чл. 26. Дирекция „Европейски регламенти
и международни договори“:
1. изпълнява задълженията на НОИ като
ком пе т ен т на и нс т и т у ц и я и ос ъщес т вя ва
методическа дейност по прилагането на регламентите на Европейския съюз и международните договори в областта на социалното
осигуряване;
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2. организира и координира дейността по
отпускане, изменение, спиране, прекратяване,
възобновяване и изплащане на краткосрочните
обезщетения по регламентите на Европейския
съюз и международните договори в областта
на социалното осигуряване;
3. отпуска, изменя, спира, прекратява, възобновява и изплаща пенсиите по регламенти
на Европейския съюз и международни договори в областта на социалното осигуряване
на лица, които пребивават в чужбина;
4. методически ръководи и контролира
дейността на териториалните поделения на
Националния осигурителен институт по прилагането на регламентите на Европейския
съюз и международните договори в областта
на краткосрочните обезщетения и пенсиите;
5. разработва указания за прилагане на
международните договори в областта на социалното осигуряване съвместно с дирекция
„Пенсии“, дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ и дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“;
6. осъществява дейност та на НОИ по
прехвърляне на пенсионни права от и към
пенсионната схема на Общностите съвместно с
дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“
и дирекция „Финансово-счетоводна дейност“;
7. участва в преговори за сключване, изменение, прекратяване и прилагане на международни договори;
8. договаря образци на формуляри по прилагане на международни договори, свързани
с отпускане и изплащане на обезщетения и
пенсии;
9. изготвя становища по въпроси на социалното осигуряване от международен характер;
10. поддържа връзки с компетентните органи и с осигурителните институции извън
страната;
11. изпълнява задълженията на института
по споразумения, страна по които е НОИ;
12. под г о т вя и за веря ва док у мен т и и
формуляри във връзка с удостоверяване на
приложимото законодателство за граждани,
изпратени на работа в чужбина, във връзка
с компетентностите на НОИ;
13. изготвя задания за разработка и допълнение на програмното и технологичното
осигуряване и оказва методическа помощ при
проектиране на информационни системи за
отпускането и изплащането на пенсиите и
обезщетенията по международни договори и
по регламентите на Европейския съюз.
Чл. 27. Дирекция „Осигурителен архив“:
1. разработва методологията, организира
и осъществява контрол относно дейността по
създаване и функциониране на осигурителния
архив на НОИ;
2. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол за изпълнение на
дейността по приемане, съхраняване и използване на разплащателните ведомости и
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трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник в осигурителния
архив на НОИ;
3. изготвя образци на формуляри, свързани
с дейността по приемане и съхраняване на
разплащателните ведомости и трудовоправни
документи на прекратени осигурители без
правоприемник;
4. изготвя образци на формуляри по използване на разплащателните ведомости и
трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (удостоверения
за трудов/осигурителен стаж и осигурителен
доход) съвместно с дирекция „Пенсии“;
5. изготвя становища по въпроси, свързани
с дейността на осигурителния архив, и дава
методически указания за решаването им от
териториалните поделения на НОИ;
6. координира дейността и взаимодейства
с общинските администрации, с физически и
юридически лица в процеса на предаване на
разплащателни ведомости и трудовоправни
документи на прекратени осигурители без
правоприемник в осигурителния архив на
НОИ съгласно разпоредбите на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане, съхраняване на
разплащателни ведомости и трудовоправни
документи на прекратени осигурители без
правоприемник (обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.;
посл. изм., бр. 107 от 2013 г.) на управителя на
НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители
без правоприемник;
7. разработва методологията по цялостното
функциониране на информационната система,
обслужваща осигурителния архив на НОИ;
8. координира и контролира работните процеси в отделите с функциониращи центрове
за електронна обработка;
9. утвърждава процедури, регламентиращи
взаимодействието меж д у териториа лните
поделения в хода на приемно-предавателните процедури в центровете за електронна
обработка;
10. разработва, внедрява и контролира
изпълнението на нормативи за сканиране на
разплащателни ведомости и индексиране на
метаинформация;
11. контролира качеството на сканираните
изображения и индексираната метаинформация.
Раздел VIII
Териториални поделения
Чл. 28. Териториалните поделения осъществяват дейностите, възложени на НОИ съгласно
КСО по държавното обществено осигуряване
съобразно териториалния им обхват.
Чл. 29. Ръководителят на териториално
поделение:
1. планира, организира, конт ролира и
координира дейността на териториалното
поделение;
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2. представлява териториалното поделение;
3. действа като второстепенен разпоредител
с бюджета на държавното обществено осигуряване, както и със средствата на Учителския
пенсионен фонд и на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“;
4. упражнява правомощията, които са му
определени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за гарантиране вземанията на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и другите нормативни
актове в областта на държавното обществено
осигуряване;
5. изда ва за повед и за извърш ва не на
ревизии и проверки на физическите и на
юридическите лица във връзка с дейността,
възложена на НОИ;
6. сключва договори по чл. 47 от Закона
за насърчаване на заетостта;
7. отговаря за връзките на териториалното
поделение със средствата за масова информация;
8. планира, конт ролира и координира
контролната дейност по експертизата на временната неработоспособност;
9. организира, координира и контролира
дейността на медицинската комисия по чл. 98,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
10. организира и провежда мерките за информационна сигурност в поделението;
11. при възлагане от управителя сключва,
изменя и прекратява трудовите договори с
лицата, работещи по трудово правоотношение
в териториалните поделения;
12. изпълнява отделни правомощия на
органа по назначаване, когато това му е
възложено от управителя в съответствие със
Закона за държавния служител.
Чл. 30. (1) Териториа лното поделение
осъществява специализираната дейност по:
1. отпускане, изменение, спиране, прек
ратяване и възобновяване на пенсиите, включително на пенсиите по международни договори в областта на социалното осигуряване
и паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
2. изплащане и от читане на пенсиите
(включително на пенсиите по международни
договори за лицата с постоянен адрес в България) и паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване;
3. методическо ръководство и контрол на
осигурителите за правилното изготвяне на
документите за пенсиониране;
4. предоставяне на гражданите и съответните институции на необходимата информация
във връзка с дейността, възложена на НОИ
по държавното обществено осигуряване;
5. упражняване на контрол по Кодекса за
социално осигуряване и осъществяване на взаимодействие с държавните контролни органи;
6. отпускане, изплащане, отчитане и контрол на паричните обезщетения за профилактика и рехабилитация;
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7. контрол на експертизата на временната
неработоспособност;
8. контрол на експертните решения на
ТЕЛК/НЕЛК с определена 50 и над 50 на
сто трайно намалена работоспособност/вид
и степен на увреждане;
9. извършване на осигурителни плащания
в предвидените от закона случаи;
10. функционирането на осигурителния
архив на НОИ;
11. делегираната част от дейността по изпълнение на международни договори;
12. контрол в териториалните поделения
на „Български пощи“ – ЕАД, за спазването
и прилагането на Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; посл. изм.,
бр. 62 от 2013 г.);
13. установяването, разследването и регистрирането на трудовите злополуки и по
проучването и регистрирането на професионалните болести;
14. откриване и съхраняване на досиета за
трудови злополуки и професионални болести и
осъществява контрол върху дейността на осигурителите по установяването, разследването
и регистрирането на трудовите злополуки и
по проучването на професионалните болести;
15. отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите;
16. подготовката и заверката на формуляри
във връзка с удостоверяване на приложимото
законодателство за граждани, изпратени на
работа в чужбина, във връзка с дейността,
възложена на НОИ.
(2) Териториалните поделения осъществяват общоадминистративни дейности по:
1. управление на човешките ресурси;
2. управление на собствеността и обществени поръчки при възлагане;
3. счетоводно обслужване;
4. системна поддръжка на регистрите в
поделението.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 31. Контролни органи на Националния
осигурителен институт са:
1. „инспекторите по осигуряване“ в териториалните поделения на НОИ;
2. „лекарите, експерти по експертиза на
временната неработоспособност“ в териториалните поделения на НОИ;
3. длъжностните лица, на които със заповед
на управителя на НОИ или на директора на
териториалното поделение е възложено да
извършват финансови ревизии и проверки по
разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните
актове по държавното обществено осигуряване
във връзка с дейността, възложена на НОИ.
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Чл. 32. (1) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на
НОИ имат правата по Кодекса за социално
осигуряване.
(2) Контролните органи на НОИ удостоверяват правомощията си със служебна карта.
Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 33. Организацията на работа в НОИ,
оперативната дейност и документооборотът
се уреждат с вътрешни правила, инструкции
и заповеди на управителя на НОИ и ръководителите на териториалните поделения.
Чл. 34. Ръководителите на административни звена планират, организират, координират,
отчитат се и носят отговорност за дейността
и изпълнението на задачите от съответното
звено съобразно определените функции.
Чл. 35. (1) Административните звена в НОИ
си взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
(2) Съгласуваността и оперативността по
дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на управителя, подуправителя, главния секретар и ръководителите на
териториални поделения върху документите
задължително се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение, указанието
за съгласуване с други звена, изпълнителят
и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност
или съгласуват становището, изготвено от
водещото звено;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от управителя, подуправителя, главния секретар или
ръководителя на териториалното поделение;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в
рамките на техните функции, ги изпращат на
компетентното административно звено чрез
деловодната система;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на управителя, главния секретар или ръководителя на териториалното
поделение въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените
им задачи;
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б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на управителя, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена осъществяват цялостен контрол върху
дейността на ръководеното звено, както и по
изпълнението на задачите, произтичащи от
функционалната им компетентност.
Чл. 36. В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена изготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 37. (1) Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на НОИ, както
и сигнали за злоупотреби с власт, корупция,
лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на ръководители и служители на
НОИ се подават до управителя на института.
(2) Предложенията и сигналите могат да
бъдат подадени по електронен път или на
хартиен носител, лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения
и сигнали се регистрират по ред, определен
със заповед на управителя.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният му адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
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календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването.
(6) Предложенията и сигналите, които не
се отнасят до служители на НОИ, се препращат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 38. (1) Управителят с писмена резолюция възлага на Инспектората на Националния осигурителен институт изясняването на
получения сигнал. Получените предложения
се възлагат на звеното и/или длъжностното
лице, от чиято компетентност е поставеният
въпрос.
(2) Решението по направено предложение се
взема най-късно два месеца след постъпването
му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(3) Решението по подаден сигнал е писмено
и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от
постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица,
то се съобщава и на тях.
Г л а в а
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Чл. 39. Служителите от администрацията спазват Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация
и Кодекса за поведение на служителите в
Националния осигурителен институт.
Чл. 40. Управителят, подуправителят и
служителите от администрацията имат право
на парични средства за представително или
униформено облекло в размер, определен съгласно Наредбата за служебното положение на
държавните служители, приета с ПМС № 34
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г; посл.
изм., бр. 27 от 2013 г.), за всяка календарна
година. Индивидуалният размер на средствата се определя от управителя въз основа на
вътрешни правила за изплащане на парични
средства за представително или униформено
облекло.
Чл. 41. (1) Работното време на служителите в института е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 в института
започва от 9,00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка
30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.
(3) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници,
както и конкретната организация на работа
и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на управителя.
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(4) Със заповед у п рави тел я т може да
определи различно работно време за териториалните поделения или определени административни звена и/или длъжности извън
посоченото в ал. 2.
Г л а в а

с е д м а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
Чл. 42. (1) При осъществяване на своите
функции институтът взаимодейства с Народното
събрание, министерства, Българската народна
банка, с другите държавни органи и институции,
с органите на местното самоуправление и местната администрация, с органите на съдебната
власт, както и с неправителствени организации,
които имат отношение към въпросите, свързани
с държавното обществено осигуряване.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове, регламентиращи конкретните права и отговорности.
Чл. 43. Националният осигурителен институт членува в Международната асоциация
по социално осигуряване и в Европейската
платформа по социално осигуряване. Средствата за заплащане на членския внос в тези
организации се предвиждат в бюджета на
института.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник е
приет с Решение № 1.11.2 от протокол № 1 от
16 януари 2014 г. на Надзорния съвет на НОИ
и влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Председател на Надзорния съвет:
Станимир Цоцов
Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала на
Националния осигурителен институт
Национален осигурителен
институт – общо
в това число:
Централно управление
в това число:
Управител
Подуправител
Главен секретар
Инспекторат
Дирекция „Вътрешен одит“
Дирекция „Сигурност“
Финансов контрольор
Обща администрация
Специализирана администрация
Териториални поделения
398

3662
413
1
1
1
4
12
16
2
121
255
3249
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-880
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Дрянков
хълм“, в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново, обявена
със Заповед № 83 от 8.02.1991 г. на министъра
на околната среда (ДВ, бр. 24 от 26.03.1991 г.), от
80,000 дка на 89,376 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Дрянков хълм“, определени със заповедта за
обявяване по т. 1, попадат имоти с номера 000036,
000044, 000048, 000054, 000065, 000067 съгласно
картата на възстановената собственост на землището на с. Пушево, ЕКАТТЕ 58791, община
Велико Търново, област Велико Търново, с обща
площ 89,376 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на природна забележителност „Дрянков
хълм“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
349
ЗАПОВЕД № РД-918
от 6 декември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 1 и 5, чл. 41, ал. 3 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка със стартирана от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) процедура за
намаляване на площта на природна забележителност „Находище на блатно кокиче в местността
„Сазлъка“ в землището на с. Бисер, община
Харманли, област Хасково, обявена със Заповед
№ 468 от 30.12.1977 г. на председателя на Комитета
по опазване на природната среда (КОПС) при
Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 6 от 1978 г.),
и протокол от 18.12.2012 г. на комисия, назначена
по реда на чл. 38, ал. 1 ЗЗТ със Заповед № 75 от
12.12.2012 г. на директора на РИОСВ – Хасково,
с който се констатира, че понастоящем част от
защитената територия представлява обработваеми
земи, без консервационна значимост, в които

липсва предметът на защита – находище на блатно
кокиче, послужил като фактическо основание за
обявяване на защитена територия, поради което
същата не изпълнява предназначението си:
1. Намалявам с 257,759 дка площта на природна
забележителност „Находище на блатно кокиче в
местността „Сазлъка“ в землището на с. Бисер,
община Харманли, област Хасково, обявена със
Заповед № 468 от 30.12.1977 г. на председателя на
КОПС при МС, заведена под № 311 в Държавния
регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
2. Природна забележителност „Находище на
блатно кокиче в местността „Сазлъка“ в границите, определени с тази заповед, включва имоти
с номера, както следва: 000220, 000178, 000190,
000217, 000218, 000656, 162001, 162002, 162003,
168001, 168002, 168003, 168004, 168005 и 168006,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Бисер, с ЕКАТТЕ 04128, община Харманли, област Хасково, с обща площ
100,241 дка.
3. Тази заповед не променя режима на дейностите, регламентиран със Заповед № 468 от
30.12.1977 г. на председателя на КОПС при МС за
обявяване на природна забележителност „Находище на блатно кокиче в местността „Сазлъка“.
4. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в границите
на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището на с. Бисер,
община Харманли, област Хасково.
5. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
350
ЗАПОВЕД № РД-962
от 20 декември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Ореляк“, в землището на с.
Лъжница и с. Добротино, община Гоце Делчев,
област Благоевград, в граници, определени със
Заповед № 129 от 22.02.1985 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 24 от 1985 г.)
и Заповед № РД-432 от 24.11.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 106 от 1995 г.), от
7581 дка на 7571,496 дка.
2. В границите на резерват „Ореляк“, определени с актовете по т. 1, попадат имоти с номера,
както следва:
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2.1. имоти №: 014283, 014284, 014295, 014296,
014297, 014298, 014299, 014300, 014301, 014302,
014303, 014304, 014305, 014306, 014307, 014308,
014309, 014337, 014338, 015002, 015005, 015006,
015007, 015008, 015009, 015010, 015011, 015012,
015013, 015014, 015015, 015016, 015017, 015018,
015019, 015020, 015021, 015022, 015023, 015024,
015025, 015026, 015027, 015028, 015029, 015030,
015031, 015033, 015054, 015056, 015057, 015058,
015059, 015060, 015063, 015064, 015065, 015067,
015069, 015070, 015073, 015074, 015075, 015076,
015077, 015078, 015079, 051009 по картата на
възстановената собственост за землището на с.
Лъжница, ЕК АТТЕ 44416, община Гоце Делчев,
област Благоевград, с обща площ 7394,083 дка;
2.2. имот с номер 015057 по картата на възстановената собственост за землището на с.
Добротино, ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев,
област Благоевград, с площ 177,413 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на резерват „Ореляк“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Благоевград.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
391
ЗАПОВЕД № РД-3
от 2 януари 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал.
1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб
(Quercus robur) на възраст над 100 години, с
височина около 25 м, обиколка на ствола в основата – 2,65 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 56722.659.1025 по кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Плевен, ЕКАТТЕ 56722, община Плевен, област Плевен, одобрена със Заповед РД-18-71 от
6.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ,
бр. 62 от 2008 г.). Вековното дърво е с координати
X = 4720322.559, Y = 8611882.230, в координатна
система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Плевен, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ч. Георгиев
351

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-82
от 23 януари 2014 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от
Закона за корпоративното подоходно облагане
и чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 50 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
утвърждавам:
1. За лицата, ползващи преотстъпване на
корпоративен данък по реда на глава двадесет
и втора от Закона за корпоративното подоходно
облагане, допълнение в указанията за попълване
на ред 22.1 и ред 22.2 от Част VІ – Определяне на
данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък на образеца на Годишна данъчна
декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов
резултат и дължимия годишен корпоративен данък
за 2013 г., утвърден със Заповед № ЗМФ-1610 от
17.12.2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2014 г.), както следва:
1.1. на ред 22.1 в текста „р. 11 или р. 14 или
р. 16 – (р. 21.1 + 0,2 х р. 21.1)“ след думите „или
р. 16“ се добавя „или р. 18“;
1.2. на ред 22.2 в текста „0,75 х р. 11 или 0,75
х р. 14 или 0,75 х р. 16 – (р. 21.2 + 0,2 х р. 21.2)“
след думите „или 0,75 х р. 16“ се добавя „или
0,75 х р. 18“;
1.3. на ред 22.2 в текста „0,75 х р. 11 или 0,75
х р. 14 или 0,75 х р. 16 – (р. 21.3 + 0,2 х р. 21.3)“
след думите „или 0,75 х р. 16“ се добавя „или
0,75 х р. 18“.
2. За лицата, ползващи преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа по реда на
чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, допълнение в указанията за попълване на ред 12.1 и ред 12.2 от Част
ІV – Формиране на годишната данъчна основа и
определяне на дължимия данък на образец 2021
(Приложение № 2 за доходи от стопанска дейност
като едноличен търговец) от Годишната данъчна
декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за 2013 г., утвърден
със Заповед № ЗМФ-1612 от 17.12.2013 г. (ДВ, бр.
1 от 2014 г.), както следва:
2.1. на ред 12.1 след текста „ред 6 – (ред 11.1
+ 0,2 х ред 11.1)“ се добавя „или (ред 6 – ред 7) –
(ред 11.1 + 0,2 х ред 11.1)“;
2.2. на ред 12.2 след текста „0,75 х ред 6 – (ред
11.2 + 0,2 х ред 11.2)“ се добавя „или 0,75 х (ред
6 – ред 7) – (ред 11.2 + 0,2 х ред 11.2)“.
3. За лицата, ползващи преотстъпване на
данък върху годишната данъчна основа по реда
на чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, допълнение в
указанията за попълване на ред 15.1 и ред 15.2
от Част ІV – Формиране на годишната данъчна
основа и определяне на дължимия данък от
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приложение № 2 – доходи от стопанска дейност
като едноличен търговец на образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица
за 2013 г., утвърден със Заповед № ЗМФ-1612 от
17.12.2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2014 г.), както следва:
3.1. на ред 15.1 след текста „ред 6 или ред 8,
ако е попълнен – ред 9 – (ред 14.1 + 0,2 х ред
14.1)“ се добавя „или (ред 6 или ред 8, ако е
попълнен – ред 9 – ред 10) – (ред 14.1 + 0,2 х
ред 14.1)“;
3.2. на ред 15.2 след текста „0,75 х ред 6 или
ред 8, ако е попълнен – ред 9 – (ред 14.2 + 0,2 х
ред 14.2)“ се добавя „или 0,75 х (ред 6 или ред
8, ако е попълнен – ред 9 – ред 10) – (ред 14.2 +
0,2 х ред 14.2)“.
Министър:
П. Чобанов
476

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 948-ОЗ
от 13 декември 2013 г.
Като взе предвид, че представените в производството документи отговарят на изискванията
на Кодекса за застраховането и не са налице
основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ, на
основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 5
КЗ Комисията за финансов надзор издава на
„Европейска здравноосигурителна каса“ – застрахователно акционерно дружество („Европейска здравноосигурителна каса“ – ЗАД), ЕИК
200464480, със седалище и адрес на управление
София 1407, район „Лозенец“, ул. Цанко Церковски 67А, лиценз за извършване на застраховане
по: застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
279
РЕШЕНИЕ № 949-ОЗ
от 13 декември 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за
застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от
Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор издава на „Застрахователно еднолично
дружество Даллбогг: Живот и здраве“ – ЕАД
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(„ЗЕАД Даллбогг: Живот и здраве“ – ЕАД), ЕИК
200299615, със седалище и адрес на управление
София 1172, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бул.
Д-р Г. М. Димитров 1, допълнителен лиценз по
т. 13 от раздел ІІ, буква „А“ „Видове застраховки.
Рискове“ на приложение № 1 към Кодекса за
застраховането – застраховка „Обща гражданска
отговорност“ за риска:
– „Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.“
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
280

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 331
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за електропроводно отклонение от ВЕ 110 kV „Дракон“, преминаващо през ПИ 20482.244.4, ПИ 20482.244.21, ПИ
20482.246.10, ПИ 20482.246.12, ПИ 20482.505.163
по КК на землището на гр. Девня до УПИ 35,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, за промишлено строителство по одобрен ПУП – ПРЗ, след
изтекъл срок по чл. 128, ал. 5 ЗУТ и липса на
постъпили писмени възражения, предложения
и искания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.
Председател:
В. Иванов
270

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 424
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (парцеларен план) за канализация за участъка извън урбанизираната територия
на гр. Приморско, като трасето ще засяга ПИ
№ 58356.65.91 и ПИ № 58356.65.65 по кадастралната
карта на гр. Приморско.
Горепосочените изменения са съгласно червените и черните надписи и линии на приложения
към това решение проект.
Председател:
М. Барцулева
269
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385. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: Факултет „Екология и
ландшафтна архитектура“ за академичната длъжност доцент към катедра „Парково и ландшафтно
строителство“ в област на висше образование
6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“,
професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Лесовъдство (вкл.
Дендрология)“ по дисциплината „Декоративна
дендрология“, със срок 3 месеца; Факултет „Горска промишленост“ за академичната длъжност
главен асистент към катедра „Интериор и дизайн
на мебели“ в област на висше образование 5.
„Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ по дисциплината
„Художествени методи и техники в интериорния
дизайн“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
416
108. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по руски език (Иновационни технологии в обучението по чужд език) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“.
402
24. – Европейск ият колеж по икономика
и управление – Пловдив, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
3.7. Администрация и управление (Управление
на проекти) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив,
ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
353
1. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за доцент
по Административно право и административен
процес в професионално направление 3.6. Право
за нуждите на секция „Публичноправни науки“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
1000 София, ул. Сердика 4, ет. 3, тел. 02/987-49-02
и на интернет страницата www.ipn-bg.org.
352
21. – Инстит у т ът по ж ивотновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент по професионално направление
6.3. Животновъдство, научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Института по животновъдни науки – Костинброд
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
415
13. – Инстит у т ът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент
в професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита“ (Хербология) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи за участие: Институт по лозарство
и винарство, 5800 Плевен, ул. Кала Тепе 1, тел.:
064 822468.
431
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107. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПЗ (план за застрояване) относно отреждане на част от имот № 46913.5.1 в землището
на с. Малък Поровец, община Исперих, област
Разград, за техническа инфраструктура – обособяване на тупикова улица. Проектът е изложен
в стая № 1 на Община Исперих. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
380
2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларни
планове за подземен електропровод и водопроводно отклонение, захранващи поземлен имот
(ПИ) № 059008 в землището на с. Бузовград, с
предназначение за „етеричномаслени култури“,
преминаващ през ПИ № 000111 – селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, и ПИ № 059008, всички намиращи
се в землището на с. Бузовград, община Казанлък, ЕК АТТЕ 06848, с дължина на трасето за
електропровод 297,77 м и сервитут 0,595 дка, а
на водопровода – дължина 248,61 м и сервитут
1,49 дка. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
404
216. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – подробен устройствен план на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив – предварителен проект, съгласно
приложения ПУП. Предварителният проект на
ПУП на гр. Куклен, община Куклен, е изложен за
разглеждане в Община Куклен, етаж 1, стая № 17,
в работното време на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на предварителния ПУП
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
339
217. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Външно
ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на
отклонението на ВЕП 20 kV „Полевъд“ към ТП
„АХЦ“ в ПИ 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще
се извърши електрозахранване на ПИ 73571.22.43,
м. Боруна, землище с. Тънково, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места с обхват на трасето землищата на с. Тънково и гр. Несебър. За територията
на Несебър трасето пресича 3 ПИ: започва от
съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35 – селскостопански път, собственост на Община Несебър, с
дължина 97 м, ПИ 51500.57.56 – селскостопански
път, собственост на Община Несебър, с дължина
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6 м, ПИ 51500.57.51 – път от републиканската
пътна мрежа, държавна собственост, с дължина
15 м. За територията на с. Тънково преминава
през 2 поземлени имота: ПИ 73571.27.145 – път
от републиканската пътна мрежа, държавна
собственост, с дължина на провода 1570 м, до
ПИ 73571.22.45 – нива, собственост на възложителя, с дължина 25 м. Предвиден е сервитут
на провода по 2 м вляво и вдясно от оста му.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
341
218. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Външно
ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5
на отклонението на ВЕП 20 kV „Полевъд“ към
ТП „А ХЦ“ в ПИ 51500.64.35 на територията
на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м.
Боруна, землище с. Тънково, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места с обхват на трасето землищата на с. Тънково и гр. Несебър. За територията
на Несебър трасето пресича 3 ПИ: започва от
съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35 – селскостопански път, собственост на Община Несебър, с
дължина 97 м, ПИ 51500.57.56 – селскостопански
път, собственост на Община Несебър, с дължина
6 м, ПИ 51500.57.51 – път от републиканската
пътна мрежа, държавна собственост, с дължина
15 м. За територията на с. Тънково преминава
през 2 поземлени имота: ПИ 73571.27.145 – път
от републиканската пътна мрежа, държавна
собственост, с дължина на провода 1570 м, до
ПИ 73571.22.45 – нива, собственост на възложителя, с дължина 25 м. Предвиден е сервитут
на провода по 2 м вляво и вдясно от оста му.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
342
219. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР в ПИ
53822.191.12 на територията на с. Оризаре от
ВЕП 20 kV „Александрово“ до нов БКТП в ПИ
73571.1.533, м. Корията, землище с. Тънково, за
елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места с обхват на
трасето землищата на с. Тънково и с. Оризаре.
За територията на с. Оризаре трасето пресича 4 ПИ: започва от съществуващ ЖР в ПИ
53822.191.12 – овощни насаждения, собственост
на Димитър Колев Джамбазов, Георги Колев
Джамбазов, Стефан Димитров Джамбазов и
Никола Георгиев Джамбазов, с дължина 21 м,
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ПИ 53822.19.125 – селскостопански път, собственост на Община Несебър, с дължина 3 м, ПИ
53822.19.127 – селскостопански път, собственост
на Община Несебър, с дължина 4 м, и ПИ
53822.19.133 – селскостопански път, собственост
на Община Несебър, с дължина 510 м. За територията на с. Тънково трасето преминава през
3 поземлени имота: ПИ 73571.1.504 – селскостопански път, собственост на Община Несебър, с
дължина 14 м, ПИ 73571.1.509 – селскостопански
път, собственост на Община Несебър, с дължина
1311 м, и завършва в ПИ 73571.1.533 – нива, собственост на възложителя. Предвиден е сервитут
на провода по 2 м вляво и вдясно от оста му.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
343
2. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ III-230 и IV-230, м. 16, м. Кротиря,
землище гр. Поморие“, с трасе, преминаващо
през следните поземлени имоти: 57491.16.562
(общински път), 57491.16.561 (общински път),
57491.16.631 (собственост на „Феста хотели“ – АД)
и 57491.16.631.1 (собственост на „Виа Понтика – Поморие“ – ЕООД), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
403
1. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за кабелно ел. захранване на обект „Производствен, складов обект“ в
поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по
КК и КР на гр. Русе, местност Харманлъка. 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 по проекта
до общинската администрация.
340
33. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на електронна оптична съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД,
в землището на гр. Сандански и землището
на с. Поленица, община Сандански. Трасето
преминава през имоти 65334.97.65, 65334.102.116,
65334.94.41, 65334.95.34, 65334.102.151 в землището
на гр. Сандански и имоти 57176.0.152, 57176.0.153,
57176.2.2, 57176.2.20 в землището на с. Поленица.
Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4,
стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
381
373. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 557 на Общинския съвет – гр. Смолян,
взето на заседанието му на 19.12.2013 г., протокол
32, се допуска изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на УПИ
Х-9130665 (1383) – обществено обслужване, и
УПИ ХІ-913.51 – охранителна зона язовир в кв.
89, УПИ ІІ – озеленяване в кв. 90, УПИ VІІ-640,
УПИ – озеленяване, УПИ ХХІІІ – за жилищно
строителство, УПИ ХХІІ – озеленяване, УПИ
ХV-54 за обществено обслужване в кв. 91б, по
плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, с устройствени параметри – устройствена зона Жм;
височина на застрояване до 10 метра (3 етажа),
плътност на застрояване до 60 %; Кинт. до 1,2;
озеленяване – мин. 40%, в кв. 91б и запазване
на одобрените параметри за останалите УПИ.
Определя ограничението на котата на заливане като сервитутна зона, засягаща поземлени
имоти с идентификатори 67653.913.10, 67653.913.9,
67653.913.8, 67653.913.5, 67653.913.4, 67653.913.13,
67653.913.667 и 67653.913. Проектът е изложен в
приемната на дирекция „Устройство на територията“, Община Смолян – гр. Смолян, бул.
България 12, и 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 общинската администрация.
382
374. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 556 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на 19.12.2013 г.,
протокол 32, се разрешава и одобрява задание
за изработване за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация – парцеларен план
за обект „Насипна язовирна стена и нов преливник към микроязовир „Лагера“. Трасето на
новия преливник преминава през поземлени
имоти с идентификатори 67653.34.307, 67653.34.43,
67653.34.44, 67653.34.360, 67653.39.9, 67653.39.10,
67653.39.12, 67653.39.13, 67653.39.14, 67653.39.23,
67653.39.310, 67653.41.21, 67653.41.22, 67653.41.24,
67653.41.26, 67653.41.311 и 67653.449.387 в землище Смолян, община Смолян. Ограничението на
котата на заливане като сервитутна зона засяга
поземлени имоти с идентификатори 67653.34.45,
67653.34.46, 67653.34.47, 67653.34.51, 67653.34.58,
67653.34.61, 67653.34.62, 67653.34.28 и 67653.34.39,
землище Смолян, община Смолян. Проектът е
изложен в приемната на дирекция „Устройство
на територията“, Община Смолян – гр. Смолян,
бул. България 12, и 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 общинската администрация.
383
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63. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места за обект: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до ПИ
№ 125020 и 125021“. Уличната регулация започва от
границите на имота и завършва в кръстовището
на главен път с. Росен – гр. Бургас. От разработката са засегнати следните имоти: 124115, 124116,
124160, 125025, 125026, 125018, 125019, 125020 и
125021 – ниви, 000305 – пасище, 000087 – горско стопанство, 000086 – дере, 000018, 000084,
000085, 000089, 000303 и 000313 – път. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – гр. Созопол, пл. Хан Крум 2, ет. 2,
стая 28 (тел. 0550 25724). 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 по проекта до общинската
администрация – гр. Созопол.
344
723. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване за поземлен
имот № 005001 в землището на с. Богомилово,
община Стара Загора. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806. 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 общинската
администрация.
414
2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на УПИ III, кв. 1, УПИ IX и УПИ
X, кв. 63, с. Малево, община Хасково. Проектира
се нова улица с нови осови точки 261, 262, 263,
5, като в частта от о.т. 261 до о.т. 263 е с ширина
10 м, а в частта от о.т. 5 до о.т. 263 е с ширина
12 м. В квартал 1 се заличава УПИ III. Образува
се нов урегулиран поземлен имот – УПИ IV с
отреждане „За промишлени нужди“. В квартал 63
вследствие изменението на уличната регулация
се променят границите и площта на УПИ IX
и УПИ X. УПИ X се отрежда „За обществено
обслужване“. УПИ ІX се отрежда „За жилищно
строителство“. Образуват се седем нови урегулирани поземлени имота – УПИ XVI, УПИ XVII,
УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ
XXII с отреждане „За жилищно строителство“.
Изменението на плана за регулация е показано
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
чертежа. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев
3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от
всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
358

СЪДИЛИЩА
Софийският апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, призовава Стефан Тодоров
Севов с известен постоянен адрес Свиленград,
ул. Крайречна (Д. Терпешев) 057А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.03.2014 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 84/2013 г.,
образувано по жалба на „Интертайм Континентал“ – АД, срещу Решение № 2912 от 2.05.2012 г.
на Софийския градски съд, гражданска колегия,
I отделение, 16-и състав, по гр.д. № 3477/2007 г.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
320
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Крум Димитров Тренков
от гр. Сандански, ул. Опълченска 3, вх. Б, ет. 2,
срещу Заповед № АБ-81 от 28.11.2013 г. на кмета
на община Сандански, с която е одобрен план
за застрояване на поземлен имот 052051 в местността Поручик Минков, землище на с. Плоски,
община Сандански, и отрежда за застрояване
в имот 052051 в местността Поручик Минков,
землище на с. Плоски, с отреждане за „Открит
паркинг“ в зона Пп, предвижда ниско свободно
застрояване при плътност на застрояване до 80 %
и Кинт до 2,5 за места за паркиране, е образувано адм. дело № 1051/2013 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.03.2014 г. от 11 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена, адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) 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;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
399
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 13/2014 г.
по протест на районен прокурор при Районна
прокуратура – гр. Лом, срещу чл. 14, ал. 1 от На-
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редбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община гр. Брусарци, приета с Решение № 23
по протокол № 5 от 30.01.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Констит уирани страни
по делото са: протестираща страна – районен
прокурор гр. Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 13/2014 г. е насрочено за
14.02.2014 г. от 10,15 ч.
316
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба с изх. № 1100-44 от 17.12.2013 г.
на областния управител на област Пазарджик
против Решение № 347, прието на заседание на
Общинския съвет – Велинград, проведено на
31.10.2013 г., протокол № 16, т. 14 от дневния ред,
и Решение № 358, с което е потвърдено предходното решение, прието на заседание на Общинския
съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013 г.,
протокол № 17, т. 2 от дневния ред, е образувано
адм. дело № 993 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2013 г.
315
Административният съд – Смолян, на основание чл. 45, ал. 11 ЗМСМА е образувал адм.д.
№ 275/2013 г. въз основа на жалба от кмета на
община Мадан, с която се оспорват административните актове – Решение № 367 на Общинския
съвет – гр. Мадан, протокол № 33 от 7.08.2013 г.,
изменено и допълнено с Решение № 372 на Общинския съвет – гр. Мадан, протокол № 34 от
4.09.2013 г., в частта по т. II, V, VI, VII, IX, X и
XI, с което е прието изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността
на Общ инск и я съвет – г р. Ма дан, негови т е
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
400
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 10790/2013 г.,
разпределено на VІІІ троен състав, по жалба на
Мартин Тодоров Петров и Емил Димитров Николов от София срещу чл. 38 и т. 1 от приложение
№ 2 към чл. 38 от Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета
от Столичния общински съвет с Решение № 894
по протокол № 93 от 23.11.2006 г. Лицата, за
които оспореният акт е благоприятен, могат да
встъпят като страни наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
317
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 11905/2013 г., ІV троен състав, по жалбата на
Ахинора Чавдарова Дренчева против чл. 26 от
Наредба № 1 за обществения ред и опазването на
общинските имоти на територията на Столична
голяма община, приета с Решение № 8 по протокол № 28 на Столичния общински съвет от 12
и 13.05.1993 г. Всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
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всяко положение на делото, без да има право
да иска повтаряне на извършени процесуални
действия, като представи преписи от молбата за
присъединяване или за встъпване за насрещните
страни. Лицата, които са се присъединили или
са встъпили, понасят независимо от изхода на
делото разноските за новото заседание, по събирането на новите доказателства, разноските
на другата страна и на нейния представител за
явяване по делото, а също така заплащат допълнителна държавна такса в размер една трета
от първоначално платената, но не по-малко от
100 лв. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 14.03.2014 г. от 13,30 ч.
401
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Богданка Петкова Тамахкярова, Ирин Петков Механджийски, Тотка Генчева
Петрова, Христо Минчев Христов, Недка Минчева
Ланджева и Маринчо Иванов Маринов против
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, в частта му по т. 1, с
която е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване за територията на парк „Бедечка“, Стара Загора – част
от кадастрален район 513, обхващащ следните
квартали: № 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, с искане за обявяване нищожността на решението в оспорената му част. По оспорването
е образувано адм. д. № 541/2013 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 541/2013 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
313
Районният съд – гр. Кубрат, гражданска колегия, III състав, призовава Мюрюде Нешели, родена
на 26.11.1952 г., без регистрирани постоянен и
настоящ адрес в Р. България, като ответница по
гр.д. № 551/2013 г. по описа на РС – гр. Кубрат,
заведено от Хасан Хасанов Юсеинов от гр. Кубрат,
с правно основание чл. 341 и сл. ГПК – делба на
останали в наследство от общия им наследодател
Хасан Юсеинов Османов недвижими имоти, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
за връчване на преписи от исковата молба с
приложенията към нея. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
424
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава Васил Чукур, роден на 15.01.1984 г., гражданин на Украйна, с неизвестен адрес, да се яви в
2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 7726/2013 г.
по описа на РРС, заведено от Зорница Любенова
Савова, за лишаване от родителски права на
основание чл. 132, ал. 1, т. 2 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител.
370
Районният съд – гр. Средец, призовава Ирина
Викторовна Павлюк, гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 524/2013 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
360
Районният съд – гр. Средец, призовава Александър Валериевич Дубов, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 521/2013 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
361
Тервелският районен съд призовава Назмие
Салиева Юзеирова, родена на 13.07.1957 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.03.2014 г.
в 10,15 ч. като ответница по гр. д. № 389/2013 г.,
заведено от Райна Христова Иванова (Рафие
Йълмаз), Розия Ибрям Сюлейман (Розие Чалашкан), Руска Евтимова Михайлова (Рефие Гюрсес),
Лефтер Евтимов Серафимов (Нуреттин Йълмаз),
Нела Евтимова Йосифова (Неджмие Махмутоглу),
Мехмед Ибраимов Ахмедов, роден на 4.01.1945 г.
в Добрич, всички с настоящ адрес в Р. Турция,
чрез процесуалния си представител – адвокат
Марияна Тодорова, АК – Варна, със съдебен адрес
за призоваване – гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и
Методий 2, с предявен иск с посочено правно
основание съдебна делба, за връчване на искова
молба за делба. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
318
Търговищкият районен съд уведомява Абидин
Доган, гражданин на Република Турция, роден
на 10.05.1959 г. в Турция, че има качеството на
ответник по гр. д. № 1366/2013 г. по описа на
ТРС, 6-и състав, образувано по предявен от Рени
Иванова Доган иск с правно основание чл. 49 СК.
Указва на ответника, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на Търговищкия районен
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съд, за да получи книжата, както и да посочи
адрес в Република България, на който да бъде
призован за делото.
319
Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ по т.д.
2332/2013 г. насрочва производството в о.с.з. на
24.02.2014 г. в 11 ч. за отмяна на решения на общо
събрание на кредиторите на „Епъл Гардън“ – АД,
Варна, от 4.12.2013 г.
362
Добричкият окръжен съд, търговско отделение,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ с Решение № 3
от 14.01.2014 г. прекратява производството по т.д.
№ 96/2012 г. по описа на съда; заличава сдружение
„Сътворение“ с БУЛСТАТ 124576226 – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Кирил и Методий 18, вх. А, ап. 4.
Решението може да се обжалва пред Апелативния
съд – Варна, в 7-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ и подлежи на вписване в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при ДОС.
425
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2304/90 г. за политическа партия „Партия
на свободните демократи“: вписва промени в
устава на партията, приети на проведен Трети
редовен конгрес на 10.09.2005 г. в София, като
Уставът в окончателен вариант представлява
неразделна част от настоящото решение; вписва
ново седалище и адрес на управление: София,
бул. Янко Сакъзов 11, вх. Б, ап. 2; вписва новоизбран персонален състав на ръководния орган
на партията, който е постоянен работен орган – Изпълнителен съвет на „Партия на свободните демократи“ в състав: Христо Александров
Сантулов – председател, Евгени Желев Пандов,
Александър Тодоров Тодоров, Цветан Димитров
Обретенов, Янко Костов Буюклиев, Иван Илиев
Евтимов, Кирил Радев Койчев, Момчил Петров
Русанов, Боян Василев Владимиров, Иван Стоянов Станчев, Красимир Славов Кънев, Христина
Нанкова Борисова, Венета Стоянова Чобанова,
Венцислава Райчева Любенова, Иван Стоянов
Димитров, Катя Тонева Петрова, Снежана Стефанова Стоянова; вписва новоизбран персонален
състав на Наблюдателната комисия на „Партия
на свободните демократи“ в състав: Антоний
Василев Стойчев, Тодор Иванов Маринов, Лидия
Желязкова Николова, Атанас Методиев Шопов,
Елена Георгиева Сантулова; вписва новоизбран
персона лен състав на Нац иона лен пар т иен
съвет на „Партия на свободните демократи“ в
състав: Христо Александров Сантулов, Евгени
Желев Пандов, Александър Тодоров Тодоров,
Цветан Димит ров Обретенов, Янко Костов
Буюклиев, Иван Илиев Евтимов, Кирил Радев
Койчев, Момчил Петров Русанов, Боян Василев
Владимиров, Иван Стоянов Станчев, Красимир
Славов Кънев, Христина Нанкова Борисова,
Венета Стоянова Чобанова, Венцислава Райчева Любенова, Иван Стоянов Димитров, Катя
Тонева Петрова, Снежана Стефанова Стоянова,
Димитър Ташков Ташков, Пенка Тодорова, Стеф
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ка Веселинова Маринова, Александър Дойчев
Димитров, Пенчо Димитров Пиронски, Милко
Георгиев Илиев, Лили Петрова Далева, Иван
Проданов Нанчев, Галина Митева Тодорова,
Петър Йосифов Петров, Никола Ганев Николов,
Елена Георгиева Аврамова, Величка Петрова
Стоянова, Антоанета Николова Вълкова, Стоянка
Василева Манолова, Георги Иванов Ангелов,
Руско Илиев Русев, Станимир Танев Господинов,
Антоний Василев Стойчев, Тодор Иванов Маринов, Лидия Желязкова Николова, Атанас Методиев Шопов, Елена Георгиева Сантулова, Иван
Стоянов Станчев, Лилия Гаврилова Каменова,
Георги Данчев Станчев, Дора Иванова Илчева,
Красимир Янакиев Цветков; за представляващ
„Партия на свободните демократи“ е избран
председателят Христо Александров Сантулов.
369
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 7942/2007 г. за политическа партия с наименование Национална политическа партия „Българе“,
Хасково, както следва: заличава като членове на
Изпълнителния съвет посочените по-долу лица:
Кузман Тодоров Кузманов, Павел Петров Челебиев, Бранимир Северинов Спенджаров, Румен
Илиев Балкански, Красимир Иванов Гарванов
и Милена Михайлова Михайлова; заличава като
членове на Контролния съвет посочените по-долу лица: Веселина Петрова Вълчанова и Димо
Тодоров Абаджиев.
412

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Изпълнителният директор на фондация
„Сийдър“ Линдзи Ерин Солтсгивър, САЩ (USA),
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 12, ал. 1 от учредителния акт на фондацията
свиква заседание на борда на директорите на
7.03.2014 г. в 9 ч. в София, бул. България 69, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. промяна на учредителния акт на фондацията; 2. разни.
356
3. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на
БФСТ свиква общо събрание на 8.03.2014 г. в
8 ч. в офиса на зала „Никола Петров“, гр. Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. общо изборно събрание на управителния съвет; 2. доклад
за дейността на БФСТ за 2013 г.; 3. финансови
отчети на БФСТ за периода от 2011 г. до 2013 г.
включително; 4. бюджет на БФСТ за 2014 г.; 5.
държавен и международен спортен календар за
2014 г.; 6. приемане на нови клубове за членове;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и член 12.2.10 от устава на БФСТ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място от 9 ч. при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
354
1. – Управителният съвет на Българския
хелзинкски комитет, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 13.03.2014 г. в 17 ч. в офиса на БХК в София
1504, ул. Върбица 7, ет. 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на организацията за 2013 г.;
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2. финансов отчет за 2013 г.; 3. план за дейността
за 2014 г.; 4. одобряване на годишния доклад за
състоянието на правата на човека в България през
2013 г.; 5. избор на ръководни органи на БХК; 6.
промени в устава; 7. приемане на нови членове.
323
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска национална федерация по муайтай“
(БНФМТ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава, както и в изпълнение на решение на УС от 9.01.2014 г. свиква общо събрание
на членовете на БНФМТ на 15.03.2014 г. в 14 ч.
в София, бул. Арсеналски 11, ет. 7, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
клубове; 2. организиране на курс за лицензирани
треньори; 3. отчет за дейността за изминалата
2013 г.; 4. приемане на спортен календар за 2014 г.;
5. други. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе в 16 ч. на
същото място и дневен ред. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание.
330
2. – Управителният съвет на сдружение „Отворена младеж“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
17.03.2014 г. в 10 ч. в управлението на сдружението
в София 1756, ж. к. Дървеница, ул. Канарче 6,
вх. Б, ап. 7, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за работата на сдружението за 2012 и
2013 г.; проект за решение (п. р.) – ОС приема
отчета за дейността; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2012 и 2013 г.; п.р. – ОС
приема финансовия отчет; 3. приемане на промени
в устава на сдружението, включително промяна
в наименованието на сдружението; п.р. – ОС
приема промени в устава; 4. други. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
в управлението на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
326
4. – Управителни ят съвет на Обществен
фонд „Детство“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.03.2014 г. в 11 ч. в София в залата на първия
етаж на ул. Христо Ботев 48, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на Обществен фонд
„Детство“ за 2013 г.; 2. утвърждаване на счетоводния отчет за 2013 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2014 г.; 4. избиране на председател и управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
357
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по информационни системи „Булаис“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 21.03.2014 г. в 17 ч. на адреса на управление
на сдружението в София, район „Лозенец“, бул.
Джеймс Баучер 5, Факултет по математика и
информатика при СУ „Свети Климент Охридски“,
зала 325, при следния дневен ред: 1. отчитане
дейността на сдружението за 2013 г.; 2. планиране
дейността на сдружението за 2014 г.; 3. разни.
329
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175. – Управителният съвет на сдружение
„Галерия Лозенец“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава в изпълнение
на решение на УС от 18.01.2014 г. свиква общо
събрание на членовете на сдружение „Галерия
Лозенец“ на 21.03.2014 г. в 17,30 ч. на адрес: София,
ул. Университетска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за изминалия период и избор на управителен
съвет и контролен съвет на сдружение „Галерия
Лозенец“; 2. обсъждане на програма в дългосрочен
план на сдружение „Галерия Лозенец“.
413
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по бейзбол и софтбол
„Атлетик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 21.03.2014 г. в 11 ч. на адрес: София,
ж.к. Разсадника, бл. 87, вх. 6, ет. 7, ап. 29, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на КБС
„Атлетик“ за 2013 г.; 2. приемане на нов устав
на КБС „Атлетик“; 3. избор на нов управителен
съвет и председател на УС; 4. разни.
394
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на 25.03.2014 г. в 15 ч. в зала № 228 на
УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на БАВ през 2013 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. избор на председател, зам.председатели, членове на управителния съвет и на
контролния съвет на БАВ; 4. приемане на програма
за дейността на БАВ през 2014 г.; 5. приемане на
размера на членския внос за 2014 г.; 6. приемане
на изменения в устава на БАВ; 7. приемане на
бюджет на БАВ за 2014 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
355
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за младежки
социални проекти“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 25.03.2014 г. в
10 ч. в София на адрес: район „Средец“, пл. Народно събрание 10, Национален младежки дом,
офис 308, при следния дневен ред: приемане
на решение за прекратяване на сдружението;
проект за решение – ОС приема решение да
прекрати сдружението. Поканват се членовете
на сдружение с нестопанска цел „Организация за
младежки социални проекти“ да вземат участие
в работата на общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на адреса на управление на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на посочените дата и място.
393
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20. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 8
от устава свиква по своя инициатива събрание
на членовете на настоятелството на фондацията
на 27.03.2014 г. в 11 ч. в офиса на фондацията на
адрес: София, ул. Развигор 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
на фондацията за 2013 г. и отчета на управителния съвет за дейността на фондацията през
2013 г.; 2. приемане на бюджета на фондацията
за 2014 г.; 3. приемане на програма за дейността
на фондацията през 2014 г.; 4. изменения в устава на фондацията; 5. разни. В случай че в 11 ч.
на 27.03.2014 г. не е регистриран необходимият
кворум за провеждане на законно събрание, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
и ще се проведе един час по-късно същия ден,
на същото място и при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието
членове на настоятелството.
406
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
за общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Весело детство 2004“ при 51 СОУ
„Елисавета Багряна“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 10, ал. 3 от устава и решение на СН
от 15.01.2014 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 28.03.2014 г. в 18 ч. на адрес:
София, ул. Софийски герой 28, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение относно депозираната
молба от Димитринка Любомирова Спасова за
освобождаването є като председател на съвета
на настоятелите; 2. вземане на решение относно
депозираната молба от Божидар Симеонов Павлов
за освобождаването му като зам.-председател на
съвета на настоятелите; 3. вземане на решение
относно депозираната молба от Мария Славчева
Цонева за освобождаването є като член на съвета
на настоятелите; 4. вземане на решение относно
избора на нов председател, зам.-председател и
член на съвета на настоятелите; 5. други. Общото
събрание се счита за законно, ако присъстват
половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на явилите се членове. Съгласно чл. 51, ал. 3 от устава правото на глас
в общото събрание може да се упражни лично
или въз основа на писмено пълномощно, като
едно лице може да представлява не повече от
трима членове на общото събрание. Писмените
материали относно дневния ред на свиканото
общо събрание, включително проектът за устав,
са достъпни за членовете на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9 до
17 ч. Канят се да присъстват всички членове на
сдружението.
366
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на 12.04.2014 г. в 17,50 ч. в аулата на
първи корпус на Югозападния университет „Не-
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офит Рилски“, Благоевград, ул. Иван Михайлов
66, при следния дневен ред: 1. годишен отчет за
дейността на БАПА; 2. отчет на управителния
съвет на БАПА за периода 2010 – 2014 г.; 3. отчет
за финансовата дейност на БАПА; 4. освобождаване на УС и избор на нов УС на БАПА; 5. разни.
Материалите по дневния ред ще са на разположение при поискване на адрес: beta.iateflbg@gmail.
com. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,50 ч., на същото място и при същия дневен ред.
408
1. – Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 26.04.2014 г. в 9,30 ч. в
голямата зала на Военномедицинската академия,
ул. Св. Георги Софийски 3, София, при следния
дневен ред: 1. отчетни доклади на отделенията
при БАНИ за извършената работа през 2013 г.; 2.
годишен финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане
на план-програма за 2014 г.; 4. приемане на нови
членове; 5. разни. В случай че няма кворум,
събранието ще се проведе един час по-късно от
обявения.
331
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „ОУ Атанас Манчев“,
Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на настоятелството на
24.03.2014 г. в 17 ч. в сградата на училището при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на училищното настоятелство; 2. персонални
промени в състава на училищното настоятелство – освобождаване на членове и приемане на
нови членове; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на настоятелите; 4. избор на нов съвет на настоятелите; 5. промени в
устава на УН, свързани със свикване на общото
събрание; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
427
1. – Управителният съвет на Регионално
движение „Екоюгозапад“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на организацията на 2.03.2014 г. в 17 ч. на адрес:
ул. Менча Кърничева 11, Благоевград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за изминалия
период; 2. избор на управителен съвет; 3. избор
на нов председател на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
321
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Тенис клуб Пирин Благоевград“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 27 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 10.03.2014 г.
в 17 ч. в Благоевград, ул. Полковник Димов 1,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението за изминалата година; 2. избор на нов
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управителен съвет на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 31 от устава събранието ще се
проведе на 10.03.2014 г. в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
175
14. – Управителният съвет на Бургаската
морска асоциация – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на БМА свиква годишно общо събрание на БМА на 26.03.2014 г. в
17 ч. в залата на Пристанище Бургас – Бургас,
ул. Княз Ал. Батенберг 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на
управителния съвет за дейността за 2013 г.; 3.
финансов отчет за 2013 г.; 4. определяне размера
на членския внос за 2014 г.; 5. освобождаване
от от говорност ч леновете на у п рави телни я
съвет и на контролния съвет за дейността им
за 2013 г.; 6. приемане на план за дейността
на БМА през 2014 г.; 7. приемане на бюджет
на БМА за 2014 г.; 8. разни. Регистрацията на
членовете за събранието ще започне в 16,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на
БМА събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
429
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на капитаните на влекачи – Браншово сдружение“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 11.03.2014 г. в 10 ч.
във Варна, клуб „Трите лъва“, зала „Боцмана“, с
адрес Варна, пл. Славейков 1, срещу Дирекция
„Морска администрация“, при следния дневен
ред: 1. отчитане на дейността на сдружението
за 2013 г.; 2. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2013 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на УС; 3. освобождаване с молби на членове към БАКВ за 2014 г.; 4.
приемане на нови молби за членове към БАКВ
за 2014 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
365
1. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 19.03.2014 г. в 17,30 ч.
във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ – Варна, за периода 5.12.2013 г. – 19.03.2014 г.;
2. приемане на финансов отчет за 2013 г. и бюджет за 2014 г. на сдружението; 3. попълване на
състава на управителния съвет и контролната
комисия на сдружението; 4. разни. Регистрацията
на делегатите ще започне в 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
328
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска конфедерация по
кик-бокс и муай-тай“ – Варна, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
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с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
29.03.2014 г. в 11 ч. във Варна, к.к. Св. Константин и Елена, хотел „Азалия“, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. утвърждаване на
решение на УС за приемане на нови членове на
Българската конфедерация по кик-бокс и муайтай и изключване на членове на сдружението; 2.
приемане на решение (утвърждаване на решението на УС) за промяна в седалището и адреса
на управление на Българската конфедерация по
кик-бокс и муай-тай, както следва: от Варна, ж.к.
Трошево, бл. 51, вх. Д, ет. 5, ап. 87, съответно
на: Бургас, п.к. 8000, бул. Стефан Стамболов 2;
3. приемане на решение за изменения и допълнения на устава на Българската конфедерация
по кик-бокс и муай-тай; 4. приемане на ГФО
на Българската конфедерация по кик-бокс и
муай-тай за 2013 г.; 5. доклад относно състоянието на сдружение „Българска конфедерация
по кик-бокс и муай-тай“; 6. доклад на контрольорите на сдружение „Българска конфедерация
по кик-бокс и муай-тай“ относно спазването
на правилата на действащото законодателство,
устава на сдружението и вътрешните правила
за управление и организация на дейността на
сдружението, вк л. относно изпълнението на
длъжността председател на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай и длъжността
председател на управителния съвет на сдружението от г-н Боян Василев Колев; 7. приемане
на решение за избор на одитор за заверяване
на годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; 8. доклад за констатациите на назначената
с решение на управителния съвет на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай от
10.01.2014 г. нарочна комисия във връзка с възложената пълна инвентаризация на архивите на
сдружението, счетоводните записвания относно
тяхната редовност и истинност, имущественото
състояние на сдружението – наличност на КМА,
ДМА, касова наличност, наличности по банкови сметки и др.; 9. приемане на решение за
освобождаване от длъжност на председателя на
сдружение „Българска конфедерация по кик-бокс
и муай-тай“ г-н Боян Василев Колев и избор на
нов председател на сдружение „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“; 10. приемане на
решение за промени в персоналния и числения
състав на управителния съвет на Българската
конфедерация по кик-бокс и муай-тай; 11. приемане на решение за сезиране на компетентните
органи в Република България при наличие на
данни за закононарушения и/или злоупотреба
в качеството на длъжностно лице на г-н Боян
Василев Колев при и по повод изпълнение на
длжността председател на сдружение „Българска
конфедерация по кик-бокс и муай-тай“ и председател на управителния съвет на федерацията; 12.
разни. Поканват се членовете да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум общото събрание на сдружението ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се за участие в работата му членове
съобразно чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с раздел
III, чл. 6, изр. второ от устава.
390
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3. – Управителният съвет на СНЦ „Материално подпомагане на д-р Людмила Емилова за
създаване на Център за плодолечение“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 31.03.2014 г. в
10 ч. на адреса му на управление във Варна, ул.
Сава Доброплодни 6, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация; 2. избор на
ликвидатор и определяне на срок за ликвидацията. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Пълномощниците се допускат до
работа на общото събрание на основание чл. 21,
ал. 3 от устава на сдружението след представяне
на изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за редовното
общо събрание на сдружението са на разположение на членовете по адреса на управление на
дружеството във Варна, ул. Сава Доброплодни 6.
364
1. – Управителният съвет на сдружение „Ханд
бален клуб „Раховец – 2008“, Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.03.2014 г. в 18 ч. в спортна зала „Никола
Петров“, гр. Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2013 г.; 2.
приемане на финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане на годишен финансов план за 2014 г.; 4.
утвърждаване на спортен календар за 2014 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 19 ч. и при същия дневен ред.
407
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Плувен клуб „Атомик“ – Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.03.2014 г. в 17 ч. в Козлодуй в
кафенето на СОК „Първа Атомна“ при следния
дневен ред: 1. регистриране на делегатите; 2. избор на председател и секретар на събранието; 3.
доклад за дейността на УС на ПК „Атомик“ за
2013 г. и одобряване на годишния финансов отчет
на СНЦ ПК „Атомик“ за 2013 г.; 4. приемане на
календарен план и проект за бюджет за 2014 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
325
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Жени за жени“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свива общо събрание
на 18.03.2014 г. в 17,30 ч. на адрес: Кърджали,
бул. Беломорски 58, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет поради изтичане на
мандата на досегашния; 3. отчет за дейността
на сдружението; 4. разни.
363
1. – Управителният съвет на Сдружението за
взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
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събрание на сдружението на 20.03.2014 г. в 18,30 ч.
в Пазарджик в ресторант „Рони“ (намиращ се в
сградата на театъра) при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на СВУ за 2013 г. и
приемане на предложения за решения за 2014 г.;
2. отчетен доклад за дейността на РК към СВУ
за 2013 г.; 3. приемане на проектобюджета и щата
на СВУ за 2014 г. Материалите за събранието са
на разположение на членовете в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
428
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Добрин Петков“ при НУМТИ
„Добрин Петков“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.03.2014 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов 23, в сградата
на НУМТИ при следния дневен ред: 1. освобождаване членове на сдружението и приемане
на нови; 2. избор на съвет на настоятелите; 3.
избор на контролен съвет; 4. избор на касиер; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия
адрес в 19 ч. при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове и ще се счита
за редовно проведено.
405
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 15.03.2014 г. в 14 ч. в конферентната
зала на хотел „Алианс“ („Копчето“), ул. Васил
Априлов 7, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
отчети на управителя, ковчежника, контрольора;
2. решения, свързани с устава и членството; 3.
учебна програма на ББО; 4. прием на нови членове; 5. 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 за законно независимо от броя на присъстващите.
426
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Пловдивско македонско благотворително дружество „Гоце Делчев“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на
членовете на сдружението на 5.04.2014 г. в 11 ч.
в Пловдив, район „Южен“, в заседателната зала
на сградата на ЦКС, ул. Константин Нунков 24,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СПМБД „Гоце Делчев“ за 2013 г.; 2. финансов
отчет за 2013 г.; 3. отчет на контролната комисия за 2013 г.; 4. приемане на бюджет за 2014 г.;
5. приемане на програма за 2014 г.; 6. избор на
нов управителен съвет; 7. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
Пловдив, ул. Гладстон 13. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
327
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1. – Управителният съвет на Местното туристическо сдружение – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 и 15 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 26.03.2014 г. в 16 ч. в залата за обучение на
Туристическия информационен център – Търговище, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на МТС – Търговище, за периода 2009 – 2013 г.; 2. отчет за
дейността на контролния съвет; 3. приемане на
промени в устава на МТС – Търговище; 4. приемане на план-програма на МТС – Търговище,
за 2014 г. – 2018 г.; 5. избор на ръководни органи.
Поканват се всички членове да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 14, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне 1 час покъсно от обявения на посочените дата и място и
ще се проведе при същия дневен ред независимо
от броя на членовете, които ще се явят.
324
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по футбол – Свобода“,
с. Милковица, област Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 6.03.2014 г. в 16 ч. на адрес: с. Милковица,
област Плевен, в сградата на кметството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на клуба; 2. промени в членския
състав на управителните органи на клуба – освобождаване и избор на нов председател на УС и

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

освобождаване и избор на нови членове на УС; 3.
освобождаване членовете на КС и избор на нов
КС; 4. разглеждане на предложение и вземане
на решение за извършване на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
322
Владислав Иванов Андреев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Регионален клуб
на експерта – Варна“ в ликвидация по ф. д.
№ 105/2010 г. на ВОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адреса на сдружението: Варна, ул. Съединение
2, ет. 1, ап. 3.
293
Кръстанка Димитрова Стойнева – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение ЕКО
флора“, Благоевград, с ЕИК 101149037, със седалище и адрес на управление – Благоевград, ул.
Владо Черноземски 4, вх. Б, ет. 4, в ликвидация
по ф. д. № 15/1999 г. на БОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок
считано от датата на обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
367

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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