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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 244 от 7 декември 2015 г. за
представители на президента на републиката
в Съвета за сигурност към Министерския
съвет т. 1 се изменя така:
„1. Деяна Георгиева Костадинова – началник на Кабинета на президента на републиката, и“.
Издаден в София на 6 януари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 466,
ал. 2 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград, на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 януари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Григорево, община Елин Пелин,
Софийска област, на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 януари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2016 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 2016 г. разходи по области на
политики и бюджетни програми съгласно
приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението
на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 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 утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на
субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2016 г. за юридическите лица с нестопанска
цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните по предложение на първостепенния
разпоредител с бюджет на Държавен фонд
„Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
представя за утвърждаване от Министерския
съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката
за средства от Европейския съюз на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до
един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за
утвърждаване от Министерския съвет годишни
разчети за 2016 г. по сметката за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с
бюджет в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
утвърждават годишни разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз
и средства по други международни програми
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и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2016 г. на другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 1628 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение на
национални и регионални програми в размер
410 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г. от бюджета на Министерството
на образованието и науката за Българската
академия на науките и за държавните висши
училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от
Закона за публичните финанси се извършват
на ниво показатели, утвърдени в приложение
№ 5, както и по показателите по отделните
бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени
и администрирани разходи, по бюджетите
на бюджетните организации, утвърдени в
приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 – 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 № 5, 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 20 декември 2016 г.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (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.
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(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски
столове и общежития“ – ЕАД, София, и от
бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и на
уката 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 по
бюджета на Министерството на образованието
и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се
използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) 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.
(6) Министърът на образованието и науката
предоставя средствата по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 12. (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 размер 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.
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(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 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., бр. 40
от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. 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. 14. 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. 15. Неусвоените към 31 декември 2016 г.
средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към
чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от
която са получени.
Чл. 16. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ се предоставят при условия
и по ред, определени с договора по чл. 25,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически
превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ,
т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г. за изпълнението
на обществена превозна услуга – превоз на
пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят
и отчитат при условия и по ред, определени
с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и железопътния
превозвач.
(3) Неусвоените към 31 декември 2016 г.
средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват
до 31 януари 2017 г., а по ал. 2 – до 31 декември
2016 г., по сметката, от която са получени.
Чл. 17. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
утвърждава разпределението на капиталовите
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трансфери за 2016 г. по приложение № 5 към
чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД –
в съо т ветст вие с д ъ лгосрочни я договор,
сключен между министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на
инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – в съответствие с договора
по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието
и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и
годишната програма се представят в Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна инфраструктура“,
разпределени в годишната програма по ал. 1,
т. 3, се включват и средства за финансиране
от бенефициента и за данък върху добавената
стойност (ДДС) за проекти по Оперативна
програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020 г., както и по
Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1 за капиталови
трансфери на предприятията по ал. 1 за 2016 г.
се утвърждават от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
след 30 юни 2016 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след
утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети
Национална компания „Железопътна инфраст ру к т у ра“, „БД Ж – Пътническ и превози“ – ЕООД, и Държавно предпри ятие
„Пристанищна инфраструктура“ представят
в Министерството на финансите информация
за фактически изпълнените и разплатени
капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2016 г.
средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и
количества работи и дейности и други разходи,
предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари
2017 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 18. (1) Утвърденият общ лимит на разход
в размер до 197 732,7 хил. лв. и усвояванията
в размер до 88 990,2 хил. лв. по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвести-
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ционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се разпределя по бюджетите
на първостепенни разпоредители с бюджет,
както следва:
1. М и н ис т ер с т во т о на р ег иона л но то разви т ие и благоуст ройст вото – общо
ра з ход и – 176 0 2 0, 8 х и л. л в., и ус в оя в ания – 88 990,2 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
разходи – 17 219,6 хил. лв.;
3. Министерството на финансите – общо
разходи – 533,5 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 633,4 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката – общо
разходи – 156,5 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 375,8 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 339,5 хил. лв.;
8. Министерството на енергетиката – общо
разходи – 2369,9 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и
науката – общо разходи – 31,2 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните – общо разходи – 52,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите 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 начислените разходи по
държавните инвестиционни заеми 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.
(4) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по държавни
инвестиционни заеми от предходни години,
които са наличности в края на 2015 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,
като уведомява съответните първостепенни
разпоредители с бюджет.
Чл. 19. (1) За компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния
бюджет се предоставят 101 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 22 000 хил. лв.;
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2. за пътувания по вътрешноградския и
автомобилния междуселищен транспорт – до
37 800 хил. лв.;
3. за транспорт 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 служители, ползващи право
на безплатно пътуване при изпълнение на
служебните си задължения в съответствие
със Закона за Министерството на вътрешните
работи, Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – до
16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок
до 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 нау ката
в срок до 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 до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределят по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 4.
(5) Разп ределени я та на средст вата по
ал. 2 – 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в
наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1
и 2 и при наличие на свободни средства по
отчет към 30 септември 2016 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
фу нк ци я „Образование“ при услови ята и
по реда, предвидени в наредбата по § 4 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 20. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини средствата по раздел II,
т. 2 от приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
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(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при
условията и по реда, предвидени в наредбата
по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 21. (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
15-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до
9 декември 2016 г.
(2) В срок до 16 декември 2016 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. 22. През 2016 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца,
предоставяни в общността като делегирани от
държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2016 г. в резултат от
закриването на домовете за медико-социални
грижи за деца.
Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1008 хил. лв. за финансиране
като делегирана от държавата дейност на
девет центъра за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания с потребност
от постоянни медицински грижи в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник,
Пловдив – 2 броя, Русе, Търговище и Столична община. Средствата се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на централния бюджет.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително
извършени пътни разходи на правоимащи
болни от централния бюджет се предоставят
средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември
2016 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата
по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 25 февруари 2016 г.
Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния 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) За изплащане на действително
извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експер-
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тиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41
от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), от централния
бюджет се предоставят средства в размер до
300 хил. лв. по бюджетите на общините като
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември
2016 г.
Чл. 26. За финансиране на подготовката,
осигуряването и дейността на доброволните
формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности на
основание чл. 42 и 43 от Закона за защита
при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита
при бедствия, приета с Постановление № 143
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 27. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на
Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в размер
до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на
Община Кърджали.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за увеличение на разходите за персонал на заетите
в сферата на музеите, художествените галерии
и библиотеките, разпределени, както следва:
1. до 3600 хил. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за разходи
за персонал по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно
наследство“, бюджетна програма „Опазване
и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – до 2805,0
хил. лв., и „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен
сектор, библиотеки и читалища“ – до 795
хил. лв.;
2. до 6400 хил. лв. по бюджетите на общините, разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за
увеличение на стойностните показатели на
стандартите за финансиране на дейностите в
сферата на музеите, художествените галерии
и библиотеките.
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(4) Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6528,6 хил. лв. по бюджетите
на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в
общинската администрация, разпределени
съгласно приложение № 7.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 30. (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 2016 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 2016 г. във връзка с настъпили
промени в броя на учениците и на децата за
учебната 2015 – 2016 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 2016 г.,
е по-висок от броя на децата и учениците
по Информационна система „АдминМ“ към
1 януари 2016 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 2016 г., е
по-нисък от действителния брой на децата и
учениците по Информационна система „АдминМ“ към 1 януари 2016 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.
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(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, чл. 111, ал. 1 и чл. 112 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 31. (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 12 февруари 2016 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 2016 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 10 април 2016 г. да извърши компенсирани
промени по бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2016 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, и
на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите
извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2016 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 2015 – 2016 г.,
които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември
2015 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
2016 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
за 2016 г.
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(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 2016 г.
Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 8000 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
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, в т.ч. и по политики и програми,
по бюджета на Министерството на външните
работи на базата на фактически реализираните
постъпления от действия на разпореждане и
управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като
уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 34. (1) Министърът на икономиката
разпределя предвидените средства по бюджета
му в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението
на програми за техническа ликвидация и
консервация на обекти от миннодобивния
отрасъл и за саниране на околната среда по
търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
(2) Информацията за разпределените средства се публикува на интернет страницата на
Министерството на икономиката.
Чл. 35. Предвидените в централния бюджет
по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г. средства за финансиране на проекти
за отстраняване на минали екологични щети
се разходват за програми по изпълнителни
споразумения или договори.
Чл. 36. Предвидените в централния бюджет
средства за осигуряване обезщетяването на
собствениците по § 9, ал. 1 от преходните
разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството
на финансите по правоимащи инвеститори
(общини, Министерството на вътрешните
работи, жилищностроителни кооперации,
изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се
от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 37. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. се разходват
въз основа на акт на Министерския съвет по
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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
до 15-о число на месеца, следващ месеца на
завършване и разплащане на обектите. За тези
суми се извършват промени по бюджетите им
и по централния бюджет за възстановяване
в резерва за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия.
(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
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 2016 г.
по сметки на общините неусвоени средства,
отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2017 г. за обектите, за които са
предоставени.
(7) Алинеи 1, 2 и 5 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата
на делегираните бюджети.
Чл. 38. 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.
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Ч л. 39. От средст вата, п редви дени за
краткосрочни командировки в чужбина за
2016 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.,
бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от 2015 г.).
Чл. 40. (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.
(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. 41. (1) Бюджетните организации по
приложение № 1 към чл. 1 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 до 10 дни от представянето им в
Министерството на финансите при спазване
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 42. 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 секретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
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3. на общините – от съответния общински
съвет.
Чл. 43. (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, утвърждава
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 съответната дейност въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им (фактури,
билети и абонаментни карти).
Чл. 44. (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 утвърдените разходи за основни 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“, Закона за
Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“,
а се разходват през годината на базата на
начислените средства за основни 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, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за Националната служба за охрана и
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от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния
министър (ръководител).
Чл. 45. 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,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на вътрешните работи и министъра
на отбраната извършва компенсирани промени
на бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2016 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, отбрана
и сигурност в рамките на предвидените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. средства.
Чл. 46. (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 СЕБРА, 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. 47. (1) Министърът на образованието
и науката до 15 април 2016 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. 48. (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 2016 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
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на директорите на звената от съответната
дейност и при извършването на промени в
разпределението на средствата по формула.
Чл. 49. (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 трансферите
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 трансфери“.
Чл. 50. 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. 51. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или обслужващото звено могат да се
извършват основни ремонти и да се придобиват
дълготрайни активи за сметка на средства с
източник:
1. остатъци от предходни години с 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. 52. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната
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за учениците в рамките на средствата по
делегираните бюджети.
Чл. 53. 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. 54. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2016 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 2016 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 2016 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2016 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. 55. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови
разходи и целеви трансфери по бюджетите на
общините през 2015 г., без тези по ал. 2, се
разходват за същата цел през 2016 г. за сметка
на преходните остатъци, като при остатък той
се възстановява в държавния бюджет в срок
до 20 декември 2016 г.
(2) Неусвоените до 25 януари 2016 г. целеви трансфери, предоставени на общините
за 2015 г. по реда на наредбата по § 4 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози, се възстановяват до
31 януари 2016 г. по сметка на централния
бюджет. Тези средства могат да се преразпределят за същите цели през 2016 г. при
условията и по реда, определени в наредбата
по изречение първо.
Чл. 56. (1) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските
пътища за зимния сезон 2014 – 2015 г. могат
да се използват за същата цел през 2016 г.,
както и за разплащане на стари задължения
за дейността.
(2) При наличие на остатък от средствата
по ал. 1 същият се възстановява в държавния
бюджет в срок до 20 декември 2016 г.
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Чл. 57. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 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. 58. (1) 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, определени с
тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 59. (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. 60. 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 2016 г. за тази дейност
и при съобразяване със законодателството в
областта на държавните помощи.
Чл. 61. (1) Министерството на здраве
опазването субсидира държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ за
следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти
при ж ивотозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и
лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със „синдром
на късото черво“;
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 медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и
специализирани грижи за деца с висок меди-

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

цински риск, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия.
(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. държавни и общински лечебни заведения
за болнична помощ, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти
по искане на дежурните екипи в центровете
за спешна медицинска помощ в случаите
по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г.
за оказване на спешна медицинска помощ,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването
субсидира общински лечебни заведения, които
се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на
дейности извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва
по критерии и по ред, определени с методика
на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на
средствата за тези дейности по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2016 г.
и при съобразяване със законодателството в
областта на държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 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.
Чл. 62. 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. 63. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2015 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2016 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2015 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
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Чл. 64. (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. 65. 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 № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2015 г.).
Чл. 66. (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. 67. (1) Бюджетните организации да
предприемат необходимите мерки и действия
за преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи съгласно чл. 65 от Закона за
счетоводството, без активите по ал. 2, с оглед
отразяването на тази информация за пръв
път в техните годишни оборотни ведомости
и финансови отчети за 2017 г.
(2) Бюджетните организации не начисляват
амортизации:
1. на земи, гори и трайни насаждения;
2. на активи с историческа и художествена
стойност;
3. на книги в библиотеките;
4. на активи в процес на придобиване;
5. в други случаи, определени със стандартите и/или указанията съгласно чл. 164,
ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.
(3) Конкретният ред за преминаване към
отчитането на амортизациите по ал. 1, включително и определянето на временни изключения, облекчен режим и други мерки с

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

преходен характер, се определя с указания
на министъра на финансите съгласно чл. 164,
ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Чл. 68. (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. 69. (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. 70. (1) Министърът на финансите да
сключи споразумение съгласно чл. 43, ал. 1
от Закона за Българската народна банка във
връзка с прилагането на лихвената политика
на Българската народна банка по отношение
обслужваните от банката единна сметка и
други сметки и депозити на бюджетните организации, включително да договаря целево
ниво съгласно тази политика.
(2) В случай че се дължи отрицателна
лихва върху средствата на единната сметка
и обсл у ж ваните от Българската народна
банка други сметки и депозити на бюджетни
организации, включително и за средствата на
Държавния фонд за гарантиране устойчивост
на държавната пенсионна система, дължимата
сума е за сметка на централния бюджет и се
отразява в намаление на приходите от лихви.
Чл. 71. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
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Чл. 72. (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“, на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
по чл. 60 от Закона за опазване на околната
среда, на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ по чл. 28а
от Закона за пътищата и на други включени
в СЕБРА бюджетни организации по чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси;
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.
(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 Националната 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 2016 г. се съхранява на съответната интернет страница за срок не по-кратък
от 31 март 2017 г.
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Чл. 73. (1) Считано от 1 януари 2016 г.
средствата на „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ – ЕАД, се включват
в системата на единна сметка съгласно чл. 156
от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за
чужди средства, обслужвани от Българската
народна банка.
(2) За целите на отчетността и статистиката
на публичните финанси средствата по ал. 1
и операциите с тях се включват и отчитат
в консолидираната фискална програма като
чужди средства.
(3) Плащания със средствата по ал. 1 може
да се извършват чрез Системата за електронни
бюджетни разплащания и да се обслужват
чрез Българската народна банка и/или банки.
Ч л. 74. (1) На Нац иона лна ком пани 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. 75. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на 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. 76. (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
2016 г. за финансиране на разходите за ДДС
на общините по одобрени за подпомагане на
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проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и
Програма морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд
„Земеделие“, Министерството на земеделието
и храните 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 въз основа на договора и 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
Министерството на земеделието и храните и
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – за ползватели по ПМДР/ОПРСР,
на проведена от общината тръжна процедура
за избор на изпълнител се финансират разходи
за ДДС в размер до 20 на сто от стойността
на тръжната процедура, но не повече от 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 и ПМДР, са кандидатствали
за получаване на безлихвен заем по одобрени
проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС
се финансират след 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/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по
ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да
бъде осигурен за сметка на годишните разчети
за разходите за национално финансиране на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г.
Чл. 77. В случаите, когато по одобрени
проекти ДДС е финансиран като разход от
първостепенни разпоредители с бюджет и/
или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и за който
възниква право на приспадане на данъчен
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кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане
в срок до края на месеца, следващ месеца,
през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок
се дължи лихва за забава съгласно Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания.
Чл. 78. Предвидените средства по бюджета
на Министерския съвет за 2016 г. за Работната програма за 2016 г. в изпълнение на
Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз за периода
2015 – 2020 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. 79. (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 15 декември 2016 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,
като наличните към 31 декември 2015 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 2016 г. за същата цел.
Чл. 80. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 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.
Чл. 81. „Вазовски машиностроителни заводи“ – АД, Сопот, в срок не по-късно от 29
декември 2016 г. да възстанови по държавния
бюджет:
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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“ – АД, Сопот.
Чл. 82. С оглед осигуряване на ефективно
управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия,
които изпълняват проекти, финансирани по
оперативните програми на Европейския съюз,
както и дейности, финансирани от държавния
бюджет, принципно допустими за финансиране
по оперативните програми на Европейския
съюз, прилагат правилата за възлагане и
изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 83. (1) Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 – 47 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2016 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители
с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти
на ефективността на публичните разходи в
съответните организации, включително:
1. системата и процедурите по възлагане
на обществени поръчки;
2. изпълнението на сключените договори
за обществени поръчки;
3. изпълнението на програмните бюджети.
(2) Одитните док лади за извършените
одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на
министъра на финансите в седемдневен срок
от окончателното им връчване.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни
училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 5 и 62 от 2013 г. и бр. 32 от
2014 г.) в чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за българските неделни училища
към дипломатическите представителства на
Република България в чужбина – на база на
тяхна заявка, но не повече от 50 на сто от
определената сума;“.
2. В т. 2 думите „50 на сто“ се заменят
със „средства“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
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 2016 г. разходи по области на политики и
бюджетни програми
1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 468
от 2015 г., изм.
с РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

0300.01.00

Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“

8 222 000

0300.01.01

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“

5 010 000

0300.01.02

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“

3 212 000

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

561 000

0300.02.01

Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“

561 000

0300.03.00

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

22 787 100

0300.03.01

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“

22 787 100

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 673 000

0300.04.01

Бюджетна програма „Вероизповедания“

4 673 000

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

6 262 000

0300.05.01

Бюджетна програма „Национален архивен фонд“

0300.06.00

Бюджетна програма „Администрация“

10 300 700

0300.07.00

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

29 994 200

0300.07.01

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

21 994 200

0300.07.02

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Общо:

6 262 000

8 000 000
82 800 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 010 000

от тях за:
Персонал

4 175 000

Издръжка

835 000

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

5 010 000

0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 312 000

от тях за:
Персонал

2 062 000

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Издръжка

С Т Р. 1 7
250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

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

900 000
3 212 000

0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
561 000

от тях за:
Персонал

515 000

Издръжка

46 000

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

561 000

0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно
ниво“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи

21 148 000

от тях за:
Персонал

13 860 000

Издръжка

6 875 100

Капиталови разходи

412 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 639 100

от тях за:
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица

474 100

Провеждане на ежегодния поход „По пътя на Ботевата чета“ и чествания на Шипченските боеве

165 000

За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 000 000
22 787 100

0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
173 000

от тях за:
Персонал

146 000

Издръжка

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

от тях за:
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за
вероизповеданията

4 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 673 000
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0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 262 000

от тях за:
Персонал

5 227 000

Издръжка

710 000

Капиталови разходи

325 000

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

6 262 000

0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
10 300 700

от тях за:
Персонал

3 665 000

Издръжка

4 435 700

Капиталови разходи

2 200 000

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

10 300 700

0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
21 994 200

от тях за:

0

Персонал

15 298 000

Издръжка

4 755 200

Капиталови разходи

1 941 000

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

21 994 200

0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 000 000

от тях за:
Персонал

4 266 000

Издръжка

3 453 600

Капиталови разходи

280 400

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

8 000 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

75 760 900

от тях за:
Персонал

49 214 000
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Издръжка

21 387 600

Капиталови разходи

5 159 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

7 039 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 800 000

2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.
1000.01.00
1000.01.01
1000.01.02
1000.02.00

Сума
(в лева)

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни
приходи
1000.02.01
Бюджетна програма „Администриране на държавни приходи“
1000.03.00
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
1000.03.01
Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
1000.03.02
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
1000.03.03
Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на
хазартни игри“
1000.04.00
Политика в областта на управлението на дълга
1000.04.01
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
1000.05.00
Други бюджетни програми
1000.05.01
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
1000.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“

54 543 800
8 450 700
46 093 100
257 126 900
257 126 900

43 329 300
619 000
38 966 300
3 744
4 868
4 868
11 371
11 371
32 233
403 472
2016 г.

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Информационно издание на министерството
ІІІ. Общо разходи (I+II)

000
000
000
000
000
000
000

Сума
(в лева)
8 403 100
7 506
894
2
47

700
200
200
600

47 600
8 450 700

1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

Сума
(в лева)
11 093 100
9 638 100
1 355 000

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Съдебни и арбитражни производства
ІІІ. Общо разходи (I+II)

100 000
35 000 000
35 000 000
46 093 100

1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли
2014 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
251 264 540
197 962
51 998
1 303
5 862

700
540
300
360

5 192 360

670 000
257 126 900

1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата
система на ЕС“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
619 000
от тях за:
Персонал
523 000
Издръжка
96 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
619 000
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
38 966 300
22 723 400
8 662 900
7 580 000
38 966 300

1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 744 000
от тях за:
Персонал
1 452 000
Издръжка
277 000
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Капиталови разходи

15 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

от тях за:
Мерки за отговорен хазарт по Закона за хазарта

2 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 744 000

1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 218 000

от тях за:
Персонал

1 012 100

Издръжка

205 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 650 000

от тях за:
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

3 650 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 868 000

1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
241 000

от тях за:
Персонал

180 700

Издръжка

55 300

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

от тях за:
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

11 130 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 371 000

1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
30 628 000

от тях за:
Персонал

7 808 700

Издръжка

16 721 800

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 097 500
1 605 000

от тях за:
Отпечатване и контрол върху ценни книжа
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по
Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими
имоти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

105 000

1 500 000
32 233 000
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

344 177 040

от тях за:
Персонал

248 807 400

Издръжка

80 266 640

Капиталови разходи

15 103 000

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

59 294 960
403 472 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

102 953 900

1100.01.01

Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“

20 703 200
82 250 700

1100.01.02

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

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

730 700

1100.02.01

Бюджетна програма „Публични дейности“

536 200

1100.02.02

Бюджетна програма „Културна дипломация“

194 500

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

1100.03.01

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

1100.03.02

Бюджетна програма „Двустранни отношения“

1100.03.03

Бюджетна програма „Международно сътрудничество“

1100.03.04

Бюджетна програма „Европейска политика“

1100.03.05

Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“

1100.03.06

Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата
дейност“
Общо:

18 915 900
1 090 000
330 000
14 215 900
310 000
2 500 000
470 000
122 600 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 878 200

от тях за:
Персонал

10 777 500

Издръжка

6 910 700

Капиталови разходи

2 190 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:

825 000
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Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар
на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. – съгл. РМС
№ 404/19.06.2014 г.

106 300

50-годишнина от установяване на дипломатически отношения с Канада

20 000

Програма „Присъединяване на Република България към ОИСР“
Председателство на комитета на Съвета на министрите на Съвета на
Европа

8 000
75 000

60-годишнина от членството на Република България в ЮНЕСКО

138 700

Председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

477 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 703 200

1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
81 750 700

от тях за:
Персонал

9 484 700

Издръжка

68 500 000

Капиталови разходи

3 766 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:
Изпаднали в беда български граждани в чужбина
ІІІ. Общо разходи (I+II)

500 000
82 250 700

1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
536 200

от тях за:
Персонал

358 100

Издръжка

175 100

Капиталови разходи

3 000

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

536 200

1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
194 500

от тях за:
Персонал

117 300

Издръжка

73 200

Капиталови разходи

4 000

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

194 500
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1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
320 000

от тях за:
Издръжка

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

770 000

от тях за:
Финансиране на вноските на Република България към бюджета на
НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия
ІІІ. Общо разходи (I+II)

770 000
1 090 000

1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
330 000

от тях за:
Издръжка

330 000

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

330 000

1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
460 000

от тях за:
Издръжка

460 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 755 900

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Дейност „Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ“
ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 755 900
5 000 000
14 215 900

1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
310 000

от тях за:
Издръжка

310 000

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

310 000

1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 500 000

от тях за:
Издръжка

2 500 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500 000

1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

470 000

от тях за:
Издръжка

470 000

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

470 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

106 749 600

от тях за:
Персонал

20 737 600

Издръжка

80 049 000

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

5 963 000
15 850 900
122 600 500

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

932 349 000

1200.01.01

Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“

646 244 000

1200.01.02

Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“

12 101 000

1200.01.03

Бюджетна програма „Военна полиция“

23 157 000

1200.01.04

Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“

84 428 000

1200.01.05

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

25 526 000

1200.01.06

Бюджетна програма „Изследвания и технологии“

7 382 000

1200.01.07

Бюджетна програма „Военно образование“

2 016 000

1200.01.08

Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и
управление на риска“

131 495 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международна сигурност

70 740 000

1200.02.01

Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“

31 621 000

1200.02.02

Бюджетна програма „Военна информация“

39 119 000

Общо:

1 003 089 000
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Разпределение на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
Разходи по програмата

Сума (в лева)

I. Общо ведомствени разходи

645 904 000

от тях за:
Персонал

553 697 000

Издръжка

77 223 000

Капиталови разходи

14 984 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

340 000

от тях за:
Стипендии

110 000

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

230 000
646 244 000

1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 101 000

от тях за:
Персонал

9 236 000

Издръжка

2 810 000

Капиталови разходи

55 000

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

12 101 000

1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 157 000

от тях за:
Персонал

21 028 000

Издръжка

1 521 000

Капиталови разходи

608 000

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

23 157 000

1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
83 358 000

от тях за:
Персонал

54 126 000

Издръжка

27 632 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 600 000
1 070 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия

1 065 000
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Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000
84 428 000

1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно
дело“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
25 524 000

от тях за:
Персонал

12 845 000

Издръжка

10 159 000

Капиталови разходи

2 520 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000

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

2 000
25 526 000

1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 378 000

от тях за:
Персонал

5 344 000

Издръжка

1 954 000

Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

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

4 000
7 382 000

1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 016 000

от тях за:
Издръжка

2 016 000

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

2 016 000

1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
129 726 000

от тях за:
Персонал

39 751 000
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Издръжка

56 742 000

Капиталови разходи

33 233 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 769 000

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

730 000

Субсидии за нефинансови предприятия

913 000

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

126 000
131 495 000

1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
17 337 000

от тях за:
Издръжка

17 337 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 284 000

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

14 284 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 621 000

1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
39 119 000

от тях за:
Персонал

31 473 000

Издръжка

6 391 000

Капиталови разходи

1 255 000

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

39 119 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
985 620 000

от тях за:
Персонал

727 500 000

Издръжка

203 785 000

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

54 335 000
17 469 000
1 003 089 000
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5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

628 856 000

1300.01.01

Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“

628 856 000

1300.02.00
1300.02.01
1300.03.00
1300.03.01
1300.04.00
1300.04.01
1300.04.02
1300.04.03

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница,
регулиране и контрол на миграционните процеси“
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“
Политика в областта на управлението и развитието на системата на
Министерството на вътрешните работи
Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно
обслужване“
Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
Общо:

161 646 000
161 646 000
193 502 000
193 502 000
142 973 000
110 554 000
13 360 000
19 059 000
1 126 977 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
628 855 800
от тях за:
Персонал

578 777 000

Издръжка

38 752 800

Капиталови разходи

11 326 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

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

200
628 856 000

1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
161 646 000
от тях за:
Персонал

144 020 000

Издръжка

16 989 000
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637 000

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

161 646 000

1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
193 443 400

от тях за:
Персонал

179 466 100

Издръжка

13 210 300

Капиталови разходи

767 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 600

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

58 600
193 502 000

1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
110 205 400

от тях за:
Персонал

70 788 900

Издръжка

37 521 500

Капиталови разходи

1 895 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

348 600

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

348 600
110 554 000

1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
13 360 000

от тях за:
Персонал

11 064 000

Издръжка

2 146 000

Капиталови разходи

150 000

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

13 360 000
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1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
17 256 400

от тях за:
Персонал

15 528 000

Издръжка

1 503 400

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

225 000
1 802 600

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

2 600
1 800 000
19 059 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 124 767 000

от тях за:
Персонал

999 644 000

Издръжка

110 123 000

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

15 000 000
2 210 000
1 126 977 000

6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1400.01.00

Политика в областта на правосъдието

1400.01.01

Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“

1400.01.02

Бюджетна програма „Регистри“

18 444 200

1400.01.03

Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“

32 085 400

1400.01.04

Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“

9 925 000

1400.01.05

Бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“

1400.02.00

Политика в областта на изпълнение на наказанията

1400.02.01

Бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“

82 508 100

1400.02.02

Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“

34 608 500

1400.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

7 204 400

Общо:

80 811 000
7 882 400

12 474 000
117 116 600

205 132 000
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
5 556 700
от тях за:
Персонал

3 485 700

Издръжка

1 771 000

Капиталови разходи

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 325 700

от тях за:
Издръжка

1 604 800

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от
домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация
на пострадали от престъпления
ІІІ. Общо разходи (I+II)

270 900

450 000
7 882 400

1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 444 200

от тях за:
Персонал

9 500 500

Издръжка

6 212 700

Капиталови разходи

2 731 000

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

18 444 200

1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
31 756 900

от тях за:
Персонал

23 642 100

Издръжка

7 410 300

Капиталови разходи

704 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

328 500

от тях за:
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и
Европейската заповед за арест
ІІІ. Общо разходи (I+II)

328 500
32 085 400

1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
566 300

от тях за:
Персонал

430 900

Издръжка

130 400
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Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 358 700

от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ

9 358 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 925 000

1400.01.05 Бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

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

12 474 000

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

3 880 000

8 594 000
12 474 000

1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
67 409 100

от тях за:
Персонал

50 351 100

Издръжка

15 759 600

Капиталови разходи

1 298 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 099 000

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

2 140 400

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

12 945 200

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

13 400
82 508 100

1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
32 895 000

от тях за:
Персонал

30 624 300

Издръжка

1 918 600

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

352 100
1 713 500

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

1 713 500
34 608 500
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1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 204 400

от тях за:
Персонал

2 679 000

Издръжка

4 125 400

Капиталови разходи

400 000

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

7 204 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

163 832 600

от тях за:
Персонал

120 713 600

Издръжка

37 328 000

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

5 791 000
41 299 400
205 132 000

7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1500.01.00

Политика в областта на заетостта

99 484 000

1500.01.01

Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“

99 484 000

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

12 280 900

1500.02.01

Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“

11 751 700

1500.02.02

Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни
трудови конфликти“

529 200

1500.03.00

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

178 766 800

1500.03.01

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

77 307 900

1500.03.02

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

100 529 600

1500.03.03

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

683 300

1500.03.04

Бюджетна програма „Равни възможности“

246 000

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

194 502 700

1500.04.01

Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“

194 502 700

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

615 776 200

1500.05.01

Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални
грижи към алтернативни грижи в семейна среда“

1500.05.02

Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“

25 839 400
589 717 700

БРОЙ 3
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1500.05.03

Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“

219 100

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското
развитие

618 300

1500.06.01

Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“

145 000

1500.06.02

Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“

194 200

1500.06.03

Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“

279 100

1500.07.00

Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията

134 700

1500.07.01

Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“

134 700

1500.08.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

8 351 200
1 109 914 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството
на работната сила на безработните и заетите лица“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
26 437 000

от тях за:
Персонал

22 032 000

Издръжка

4 350 000

Капиталови разходи

55 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 047 000

от тях за:
Разходи за квалификация и програми за безработни
Инициативи, проекти и програми за активна политика на пазара на
труда
ІІІ. Общо разходи (I+II)

73 000 000
47 000
99 484 000

1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 751 700

от тях за:
Персонал

6 666 700

Издръжка

1 070 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 000
4 000 000

от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за
социално осигуряване

3 000 000

Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално
осигуряване

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 751 700
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БРОЙ 3

1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
529 200

от тях за:
Персонал

374 200

Издръжка

150 000

Капиталови разходи

5 000

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

529 200

1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
10 417 900
от тях за:
Персонал

9 092 900

Издръжка

1 000 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

325 000
66 890 000

от тях за:
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане
Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане
Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане
Помощи за диагностика и лечение ПМС № 17 от 2007 г.
Други помощи по Закона за социалното подпомагане
Други помощи – Проект обществени трапезарии
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)

52 500 000
2 000 000
100 000
2 500 000
309 000
4 481 000

5 000 000
77 307 900

1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление
на населението с ниски доходи“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
9 129 300
от тях за:
Персонал

8 129 300

Издръжка

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

91 400 300

от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № 07-5/2008 г. на министъра
на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
ІІІ. Общо разходи (I+II)

91 400 300
100 529 600

БРОЙ 3
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1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
113 300

от тях за:
Персонал

63 300

Издръжка

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

570 000

от тях за:
Проекти за предоставяне на социална услуга

300 000

Капиталови проекти на доставчици за социални услуги

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

683 300

1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
106 000

от тях за:
Персонал

106 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

140 000

от тях за:
Инициативи, проекти и програми за равни възможности и антидискриминация

140 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

246 000

1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 862 700

от тях за:
Персонал

7 757 700

Издръжка

1 100 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000
185 640 000

от тях за:
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с
увреждания
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания

139 000 000
41 000 000

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

950 000

Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства
Субсидия за заетост в специализирана работна среда
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност

200 000
1 720 000
150 000
450 000
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Субсидия за осигуряване на достъпна среда
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 трайни увреждания
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 3
400 000

700 000
270 000
194 502 700

1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални
грижи към алтернативни грижи в семейна среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 929 400

от тях за:
Персонал

6 724 400

Издръжка

1 200 000

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 910 000

от тях за:
Национална телефонна линия за деца – 116111
Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)
Помощи по Закона за закрила на детето
Приемни семейства – по Закона за закрила на детето
ІІІ. Общо разходи (I+II)

250 000
60 000
10 100 000
7 500 000
25 839 400

1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
21 034 700

от тях за:
Персонал

18 034 700

Издръжка

3 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

568 683 000

от тях за:
Еднократна помощ при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год.
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в
редовна форма на обучение
Месечни помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст
Еднократна помощ при бременност
Месечни добавки за отглеждане на деца с трайни увреждания
Еднократна помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
Еднократна помощ при осиновяване на дете
ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 000 000
25 800 000
3 000 000
5 800 000
411 000 000
2 900 000
80 608 000
900 000
11 500 000
175 000
589 717 700
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1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
169 100

от тях за:
Персонал

169 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

50 000

от тях за:
Проект „Домашни грижи за достоен и независим живот“ (БЧК, МЗ,
МТСП)
ІІІ. Общо разходи (I+II)

50 000
219 100

1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
125 000

от тях за:
Персонал

125 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000

от тях за:
Национална програма за реформи – минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове
ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 000
145 000

1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
74 200
от тях за:
Персонал

74 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

120 000

от тях за:
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми
Корпоративна социална отговорност
ІІІ. Общо разходи (I+II)

100 000
20 000
194 200

1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
159 100

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

159 100
120 000

от тях за:
Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението

120 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

279 100
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1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
134 700
от тях за:
Персонал

134 700

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

134 700

1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 351 200

от тях за:
Персонал

3 444 200

Издръжка

4 197 000

Капиталови разходи

710 000

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

8 351 200

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и
социалната политика
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
101 324 500

от тях за:
Персонал

83 087 500

Издръжка

17 117 000

Капиталови разходи

1 120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

1 008 590 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 109 914 800

8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.
1600.01.00
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
1600.01.01
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
1600.01.02

Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“

1600.01.03

Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“

1600.01.04

Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“

1600.02.00

Политика в областта на диагностиката и лечението

1600.02.01

Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични
групи от населението“

1600.02.02
1600.02.03

Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“

Сума
(в лева)

70 780 700
19 036 000
5 383 500
45 044 100
1 317 100
328 962 800
7 043 900
49 613 800
151 030 000

БРОЙ 3
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1600.02.04

Бюджетна програма „Психиатрична помощ“

50 533 900

1600.02.05

Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“

19 905 300

1600.02.06

Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно
положение, майчино и детско здравеопазване“

50 835 900

1600.03.00

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

24 862 200

1600.03.01

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

24 862 200

1600.04.00

Бюджетна програма „Администрация“

11 935 600

Общо:

436 541 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 911 500

от тях за:
Персонал

13 898 300

Издръжка

5 013 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

124 500

от тях за:
Издръжка – разходи за изпълнение на национални програми

100 000

Стипендии

24 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 036 000

1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 533 500

от тях за:
Персонал

2 666 200

Издръжка

867 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 850 000

от тях за:
Издръжка – разходи за изпълнение на национални програми
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 850 000
5 383 500

1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 434 800

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

9 199 800
3 235 000
32 609 300

от тях за:
Издръжка – разходи за изпълнение на национални програми
Издръжка – разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Стипендии

1 400 000
25 000 000
30 000
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Субсидии за осъществяване на болнична помощ

6 174 000

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

5 300
45 044 100

1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
517 800

от тях за:
Персонал

409 800

Издръжка

108 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

799 300

от тях за:
Издръжка – разходи за изпълнение на национални програми
Издръжка – разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

160 000
39 300
600 000
1 317 100

1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 043 900

от тях за:
Персонал

5 424 600

Издръжка

1 619 300

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

7 043 900

1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
16 271 000

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

3 474 800
2 796 200
10 000 000
33 342 800

от тях за:
Издръжка – разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 847 600

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – разходи
за лечение на български граждани в чужбина

2 800 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 526 000
169 200
49 613 800
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1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
134 973 900

от тях за:
Персонал

110 722 800

Издръжка

19 251 100

Капиталови разходи

5 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 056 100

от тях за:
Издръжка

56 100

Субсидии за осъществяване на болнична помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 000 000
151 030 000

1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 533 900

от тях за:
Персонал

14 234 500

Издръжка

9 299 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

27 000 000

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

27 000 000
50 533 900

1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
9 835 300

от тях за:
Персонал

5 466 000

Издръжка

4 369 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 070 000

от тях за:
Издръжка – разходи за централна доставка на лекарствени продукти
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 070 000
2 000 000
19 905 300

1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
22 045 900

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

13 880 300
8 165 600
28 790 000
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от тях за:
Издръжка – разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 000 000

Издръжка – разходи за изпълнение на национални програми

2 490 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

300 000

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – разходи
за дейности по асистирана репродукция

12 000 000

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – разходи
за лечение на български граждани до 18-годишна възраст

12 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

50 835 900

1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 867 800

от тях за:
Персонал

5 341 100

Издръжка

1 526 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 994 400

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

17 994 400
24 862 200

1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 251 000

от тях за:
Персонал

6 084 500

Издръжка

2 166 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 684 600

от тях за:
Издръжка – разходи за придобиване на специалност
Субсидии за нефинансови предприятия
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 648 600
36 000
11 935 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

264 220 300

от тях за:
Персонал

190 802 700

Издръжка

58 417 600

Капиталови разходи

15 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

172 321 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

436 541 300
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9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1700.01.00

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

1700.01.01

Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“

1700.01.02

Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“

1700.01.03

Бюджетна програма „Училищно образование“

1700.01.04

Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“

1700.01.05

Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“

9 562 000

1700.01.06

Бюджетна програма „Учене през целия живот“

3 412 000

1700.02.00

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал

1700.02.01

Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“

7 195 500

1700.02.02

Бюджетна програма „Студентско подпомагане“

8 829 000

1700.02.03

Бюджетна програма „Международен образователен обмен“

3 396 000

1700.02.04

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“

1700.02.05

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

9 256 000

1700.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

6 246 000

Общо:

390 913 500
73 501 440
69 168 082
223 508 478
11 761 500

48 308 500

19 632 000

445 468 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 401 440

от тях за:
Персонал

8 351 100

Издръжка

4 050 340

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

61 100 000

от тях за:
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на средното образование

46 000 000

Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета

14 700 000

Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт
ІІІ. Общо разходи (I+II)

400 000
73 501 440
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1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
30 210 135

от тях за:
Персонал

25 199 590

Издръжка

5 010 545

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 957 947

от тях за:
Средства за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от
децата и учениците по ПМС № 104/2003 г.

28 346 200

Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.

1 070 000

Средства за поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния процес

760 000

Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС
№ 33/2013 г.

8 781 747

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 168 082

1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
206 508 478

от тях за:
Персонал

166 907 160

Издръжка

36 846 318

Капиталови разходи

2 755 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 000 000

от тях за:
Средства съгласно чл. 41а, ал. 11 от Закона за народната просвета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 000 000
223 508 478

1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
11 761 500

от тях за:
Персонал

1 948 800

Издръжка

9 812 700

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

11 761 500

1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 062 000

от тях за:
Персонал

951 600
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 500 000

от тях за:
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина – средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни
училища в чужбина

6 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 562 000

1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 402 000

от тях за:
Персонал

1 699 550

Издръжка

1 702 450

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000

от тях за:
Средства за организиране на учебни визити в България
ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 000
3 412 000

1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството
във висшето образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 195 500

от тях за:
Персонал

1 575 110

Издръжка

5 620 390

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

7 195 500

1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
915 000

от тях за:
Персонал

413 990

Издръжка

501 010

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 914 000

от тях за:
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти

1 614 000

Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно
наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

300 000

Субсидии за нефинансови предприятия – средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития

6 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 829 000
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1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 421 000

от тях за:
Персонал

365 100

Издръжка

2 055 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

975 000

от тях за:
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми
за образователен и културен обмен

440 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

90 000

Средства по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане
на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със Закон приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

445 000
3 396 000

1700.02.04 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 програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 632 000

от тях за:
Персонал

911 770

Издръжка

18 720 230

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

19 632 000

1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за
интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 493 000

от тях за:
Персонал

696 210

Издръжка

2 796 790

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 763 000

от тях за:
Средства по чл. 8 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 12.05.2004 г.

260 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 503 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 256 000
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С Т Р. 4 9

1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума(в лева)
6 246 000

от тях за:
Персонал

4 370 920

Издръжка

1 875 080

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

6 246 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

307 248 053

от тях за:
Персонал

213 390 900

Издръжка

91 102 153

Капиталови разходи

2 755 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

138 219 947

ІІІ. Общо разходи (I+II)

445 468 000

10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

1800.01.01

Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“

3 610 870

1800.01.02

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

10 279 947

1800.02.00

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

121 055 330

1800.02.01

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“

1800.02.02

Бюджетна програма „Филмово изкуство“

14 415 040

1800.02.03

Бюджетна програма „Сценични изкуства“

70 499 401

1800.02.04

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“

740 000

1800.02.05

Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

410 150

1800.02.06

Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и
изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“

3 508 192

1800.02.07

Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“

3 959 402

1800.02.08

Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

27 026 600

1800.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

4 601 354

Общо:

13 890 817

496 545

139 547 501
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 607 170

от тях за:
Персонал

1 083 870

Издръжка

1 523 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 003 700

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на
културните ценности – Закон за културното наследство
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности – Закон за културното наследство
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 700
500 000

500 000
3 610 870

1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
9 815 847
от тях за:
Персонал

4 152 835

Издръжка

5 663 012

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 100

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за
закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 100

460 000
10 279 947

1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума(в лева)
94 045

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

66 717
27 328
402 500

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидия за творчески проекти – за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване
и популяризиране на културно-историческото наследство на основание
Закона за закрила и развитие на културата
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500

400 000
496 545

БРОЙ 3
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1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
955 440

от тях за:
Персонал

265 140

Издръжка

690 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 459 600

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство

259 600

Субсидия за творчески проекти – за създаване и разпространение на
български филми и коопродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия

13 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 415 040

1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
69 041 600

от тях за:
Персонал

38 903 200

Издръжка

26 704 700

Капиталови разходи

3 433 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 457 801

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства
Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на
основание Закона за закрила и развитие на културата
ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 801

1 450 000
70 499 401

1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

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

740 000

от тях за:
Фестивали, конкурси, събития и чествания
ІІІ. Общо разходи (I+II)

740 000
740 000

1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
350 050

от тях за:
Персонал

157 050

Издръжка

193 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 3
60 100

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

60 100
410 150

1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 726 492

от тях за:
Персонал

2 186 692

Издръжка

539 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

781 700

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

14 700

Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата

400 000

Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в
развитието на културата на основание Закона за закрила и развитие на
културата

325 000

Награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ІІІ. Общо разходи (I+II)

42 000
3 508 192

1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 895 002

от тях за:
Персонал

625 102

Издръжка

3 269 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 400

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

64 400
3 959 402

1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
26 660 900

от тях за:
Персонал

19 733 600

Издръжка

6 827 300

Капиталови разходи

100 000

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 5 3
365 700

от тях за:
Стипендии

365 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 026 600

1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 601 354

от тях за:
Персонал

1 805 994

Издръжка

2 645 360

Капиталови разходи

150 000

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

4 601 354

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на култу
рата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

120 747 900

от тях за:
Персонал

68 980 200

Издръжка

48 084 000

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

3 683 700
18 799 601
139 547 501

11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 961 (За
изменение на
РМС № 468) от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1900.01.00

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

1900.01.01

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

5 808 829

1900.01.02

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

2 706 099

1900.01.03

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

1 363 900

1900.01.04

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

5 882 200

1900.01.05

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

1 157 700

1900.01.06

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

2 662 100

1900.01.07

Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“

20 162 900

582 072
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БРОЙ 3

1900.02.00

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

9 415 000

1900.02.01

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

9 415 000

1900.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

14 904 000

Общо:

44 481 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума(в лева)
5 808 829

от тях за:
Персонал

3 790 729

Издръжка

2 018 100

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

5 808 829

1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и
опазване на почвите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 706 099

от тях за:
Персонал

1 956 099

Издръжка

750 000

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

2 706 099

1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 363 900

от тях за:
Персонал

1 000 100

Издръжка

363 800

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

1 363 900

1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 882 200

от тях за:
Персонал

3 873 600

Издръжка

2 008 600

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

5 882 200

БРОЙ 3
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1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса
на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 157 700
от тях за:
Персонал

879 400

Издръжка

278 300

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

1 157 700

1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
2 662 100
от тях за:
Персонал

2 015 700

Издръжка

646 400

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

2 662 100

1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
582 072

от тях за:
Персонал

400 701

Издръжка

181 371

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

582 072

1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда
и информационна обезпеченост“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
9 415 000
от тях за:
Персонал

4 269 000

Издръжка

5 013 500

Капиталови разходи

132 500

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

9 415 000

1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
14 904 000

от тях за:
Персонал

7 332 771

Издръжка

6 314 929
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Капиталови разходи

БРОЙ 3
1 256 300

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

14 904 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната
среда и водите
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
44 481 900

от тях за:
Персонал

25 518 100

Издръжка

17 575 000

Капиталови разходи

1 388 800

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

44 481 900

12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.
2000.01.00
2000.01.01

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“

Сума
(в лева)

51 364 400
1 531 844

2000.01.02

Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

9 359 966

2000.01.03

Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния
европейски пазар“
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката“
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“

2 443 264

2000.01.04
2000.01.05
2000.01.06
2000.01.07
2000.01.08
2000.01.09
2000.02.00
2000.02.01
2000.03.00

Бюджетна програма „Защита на потребителите“
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в
търговската политика на Европейския съюз“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

11 294 464
585 223
713 675
8 015 164
13 857 500
3 563 300
13 500 000
13 500 000
7 000 000
71 864 400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури
по предоставяне на административни услуги“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 531 844
от тях за:
Персонал

1 380 444

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Издръжка

С Т Р. 5 7
151 400

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

1 531 844

2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 559 966

от тях за:
Персонал

478 900

Издръжка

3 081 066

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 800 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – Национален иновационен
фонд

5 800 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 359 966

2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 443 264

от тях за:
Персонал

1 770 164

Издръжка

673 100

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

2 443 264

2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието
на икономиката“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
11 294 464

от тях за:
Персонал

8 568 364

Издръжка

2 726 100

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

11 294 464

2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
585 223

от тях за:
Персонал

534 100

Издръжка

51 123

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

585 223

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от
ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
713 675

от тях за:
Персонал

524 852

Издръжка

188 823

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

713 675

2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 015 164

от тях за:
Персонал

741 964

Издръжка

273 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – средства за финансови мерки
по Закона за насърчаване на инвестициите

7 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 015 164

2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 857 500

от тях за:
Персонал

2 547 800

Издръжка

1 309 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – средства за изпълнение на
програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда

10 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 857 500

2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 493 300

от тях за:
Персонал

2 703 200

Издръжка

790 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:

70 000

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Субсидии на организации с нестопанска цел – субсидии за сдружения
на потребителите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 5 9
70 000
3 563 300

2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
13 500 000

от тях за:
Персонал

2 664 773

Издръжка

10 835 227

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

13 500 000

2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 000 000

от тях за:
Персонал

4 081 439

Издръжка

2 418 561

Капиталови разходи

500 000

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

7 000 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
48 994 400

от тях за:
Персонал

25 996 000

Издръжка

22 498 400

Капиталови разходи

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

22 870 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

71 864 400

13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно
използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

2 760 000

2100.01.01

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

2 381 700

Сума
(в лева)

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

2100.01.02

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

2100.02.00

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

285 851 300

2100.02.01

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

254 582 400

2100.02.02

Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

31 268 900

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез
усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния
регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в
строителството

27 593 300

378 300

2100.03.01

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

19 946 100

2100.04.00

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

3 050 800

2100.04.01

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

2100.04.02

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

2100.05.00

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Общо:

7 647 200

873 200
2 177 600
7 309 100
326 564 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми за 2016 г.
2100.01.01 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 програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 381 700

от тях за:
Персонал

1 967 000

Издръжка

414 700

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

2 381 700

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд
и на жилищните условия на ромите в Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
288 300

от тях за:
Персонал

269 300

Издръжка

19 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

90 000

от тях за:
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите в Република
България
ІІІ. Общо разходи (I+II)

90 000
378 300

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
40 577 200

от тях за:
Персонал

18 512 000

Издръжка

20 561 200

Капиталови разходи

1 504 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

214 005 200

от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
Лихви

112 158 000
6 800

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската
пътна мрежа
ІІІ. Общо разходи (I+II)

102 000
86 738 400
15 000 000
254 582 400

2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 217 400

от тях за:
Персонал

1 157 400

Издръжка

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 051 500

от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на
територията на Република България
Асоциации по ВиК

4 280 000
800 000
435 000

Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни
обекти

24 536 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 268 900

2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния
процес в строителството“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 647 200

от тях за:
Персонал

5 289 900

Издръжка

2 307 300

Капиталови разходи

50 000

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

7 647 200

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 946 100

от тях за:
Персонал

5 952 300

Издръжка

13 033 800

Капиталови разходи

960 000

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

19 946 100

2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост,
държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на
публично-частното партньорство и концесионирането“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
873 200

от тях за:
Персонал

762 400

Издръжка

110 800

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

873 200

2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 177 600

от тях за:
Персонал

1 348 600

Издръжка

620 000

Капиталови разходи

209 000

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

2 177 600

2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 309 100

от тях за:
Персонал

2 857 200

Издръжка

3 881 900

Капиталови разходи

570 000

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

7 309 100

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
82 417 800

от тях за:
Персонал

38 116 100

Издръжка

41 008 700

Капиталови разходи

3 293 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

244 146 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

326 564 500

14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

2200.01.01

Бюджетна програма „Земеделски земи“

2200.01.02

Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“

2200.01.03

Бюджетна програма „Растениевъдство“

12 119 972

2200.01.04

Бюджетна програма „Хидромелиорации“

16 395 567

2200.01.05

Бюджетна програма „Животновъдство“

2 306 825

2200.01.06

Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“

2 494 912

2200.01.07

Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“

2200.01.08

Бюджетна програма „Научни изследвания“

2200.01.09

Бюджетна програма „Съвети и консултации“

2200.01.10

Бюджетна програма „Образование“

2200.01.11

Бюджетна програма „Земеделска техника“

2200.01.12

Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“

2200.01.13

Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

4 670 000

2200.02.01

Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“

4 670 000

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и
дивеча

27 314 000

2200.03.01

Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“

22 314 000

2200.03.02

Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и
лесозащита“

2200.04.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

199 415 200
38 163 125
38 124

1 829 539
22 907 474
981 799
41 851 835
1 409 748
58 822 869
93 411

5 000 000
15 509 000
246 908 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
37 777 280

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Персонал

22 630 622

Издръжка

13 203 258

Капиталови разходи

1 943 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

385 845

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

385 845
38 163 125

2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
38 124

от тях за:

0

Персонал

37 788

Издръжка

336

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

38 124

2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 030 079

от тях за:
Персонал

8 570 302

Издръжка

1 738 777

Капиталови разходи

1 721 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

89 893

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

89 893
12 119 972

2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 395 567

от тях за:
Персонал

276 814

Издръжка

1 069 653

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

49 100
15 000 000

от тях за:
Издръжка – средства за „Напоителни системи“ – ЕАД, съгласно Закона за водите

15 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 395 567

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 296 862

от тях за:
Персонал

1 672 310

Издръжка

624 552

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 963

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

9 963
2 306 825

2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 494 912

от тях за:
Персонал

1 269 561

Издръжка

1 195 351

Капиталови разходи

30 000

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

2 494 912

2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 829 539

от тях за:
Персонал

698 872

Издръжка

1 130 667

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

1 829 539

2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
22 616 166

от тях за:
Персонал

16 570 917

Издръжка

6 045 249

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

291 308

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

19 508
271 800
22 907 474

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
981 799

от тях за:
Персонал

807 500

Издръжка

174 299

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

981 799

2200.01.10 Бюджетна програма „Образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
40 543 600

от тях за:
Персонал

33 113 600

Издръжка

7 430 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 308 235

от тях за:
Стипендии

1 308 235

ІІІ. Общо разходи (I+II)

41 851 835

2200.01.11 Бюджетна програма „Земеделска техника“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 409 748

от тях за:
Персонал

1 127 078

Издръжка

282 670

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

1 409 748

2200.01.12 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
43 496 330

от тях за:
Персонал

30 141 920

Издръжка

11 830 410

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 524 000
15 326 539

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Стипендии
Издръжка – средства съгласно чл. 118 и чл. 275, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

299 539
27 000
15 000 000

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

58 822 869

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

2200.01.13 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

34 736

от тях за:
Издръжка

34 736

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 675

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

58 675

ІІІ. Общо разходи (I+II)

93 411

2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 646 250

от тях за:
Персонал

3 516 421

Издръжка

1 129 829

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

23 750

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

23 750
4 670 000

2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
22 304 692

от тях за:
Персонал

14 457 373

Издръжка

6 347 319

Капиталови разходи

1 500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 308

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

9 308
22 314 000

2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 000 000

от тях за:
Издръжка

5 000 000

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

5 000 000

С Т Р.
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2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
15 509 000

от тях за:
Персонал

6 272 522

Издръжка

7 746 978

Капиталови разходи

1 489 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните
I. Общо ведомствени разходи

15 509 000
Сума
(в лева)
214 404 684

от тях за:
Персонал

141 163 600

Издръжка

64 984 084

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

8 257 000
32 503 516

ІІІ. Общо разходи (I+II)

246 908 200
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
Сума
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
2015 г., изм. с
(в лева)
РМС № 961 от
2015 г.
2300.01.00
Политика в областта на транспорта
212 740 700
Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфра2300.01.01
структура“
1 505 900
Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигурява2300.01.02
211 234 800
не на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, инфор2300.02.00
мационните технологии
24 246 900
Бюджетна програма „Развитие и поддържане на електронна и съобщи2300.02.01
10 754 900
телна инфраструктура за държавното управление“
Бюджетна програма „Развитие на съобщенията, електронното управле2300.02.02
ние и информационните технологии“
13 492 000
Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и пси2300.03.00
хологическа експертиза“
18 223 600
Общо:

255 211 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
2300.01.01 Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 505 900
от тях за:
Капиталови разходи

1 505 900

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

1 505 900

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване
на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
36 234 800

от тях за:
Персонал

18 014 300

Издръжка

16 047 700

Капиталови разходи

2 172 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

175 000 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – субсидии за превоз на пътници
на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта
на железопътния транспорт на територията на Република България

175 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 234 800

2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна
инфраструктура за държавното управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
10 754 900

от тях за:
Персонал

6 181 600

Издръжка

4 573 300

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

10 754 900

2300.02.02 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията, електронното управление и
информационните технологии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
992 000

от тях за:
Персонал

849 200

Издръжка

142 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 500 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – субсидии за компенсиране на
несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

12 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 492 000

2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 223 600

от тях за:
Персонал

7 724 100

С Т Р.
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Издръжка
4 539 000
Капиталови разходи
5 960 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
18 223 600
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на трансСума
порта, информационните технологии и съобщенията
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
67 711 200
от тях за:
Персонал
32 769 200
Издръжка
25 302 800
Капиталови разходи
9 639 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
187 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
255 211 200
16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
Сума
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
2015 г., изм. с
(в лева)
РМС № 961 от
2015 г.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно
2400.01.00
развитие
111 832 300
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните пред2400.01.01
приятия, инфраструктура и пазари“
1 002 400
Бюджетна програма „Сигурност при електроснабдяването и при управле2400.01.02
нието на РАО и ИЕЯС“
107 901 300
2400.01.03
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
1 393 800
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и
2400.01.04
1 534 800
управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
2400.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
3 727 300
Общо:
115 559 600
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 002 400
от тях за:
Персонал
767 000
Издръжка
235 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 002 400
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при електроснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
609 600
от тях за:
Персонал
378 300
Издръжка

231 300

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 7 1
107 291 700

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – издръжка на фонд „РАО“ и
„ИЕЯС“
Капиталов трансфер – фонд „РАО“ и „ИЕЯС“
Субсидии за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода
2013 – 2020 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 052 700
3 000 000

72 239 000
107 901 300

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 393 800

от тях за:
Персонал

1 085 600

Издръжка

308 200

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

1 393 800

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управ
ление на подземните богатства и геоложките изследвания“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 534 800
от тях за:
Персонал

974 800

Издръжка

560 000

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

1 534 800

2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 727 300

от тях за:
Персонал

1 902 900

Издръжка

1 224 400

Капиталови разходи

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката
I. Общо ведомствени разходи

3 727 300
Сума
(в лева)
8 267 900

от тях за:
Персонал

5 108 600

Издръжка

2 559 300

Капиталови разходи

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

107 291 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

115 559 600
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17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
Сума
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
2015 г., изм. с
(в лева)
РМС № 961 от
2015 г.
2500.01.00

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

2500.01.01

Бюджетна програма „Спорт за учащи“

2500.01.02

Бюджетна програма „Спорт в свободното време“

2500.02.00

Политика в областта на спорта за високи постижения

50 721 300

2500.02.01

Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“

12 512 100

2500.02.02

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

38 209 200

3 918 100

2500.04.01

Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“

2500.05.00

Политика в областта на младите хора

1 271 500

2500.05.01

Бюджетна програма „Младите в действие“

1 271 500

2500.06.00

Бюджетна програма „Администрация“

2500.03.00
2500.03.01
2500.04.00

13 472 700
9 648 300
3 824 400

3 918 100

260 200

260 200

1 567 400

Общо:

71 211 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 447 900

от тях за:
Персонал

6 225 400

Издръжка

2 222 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 200 400

от тях за:
Стипендии

110 400

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 090 000
9 648 300

2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
512 900

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

347 000
165 900
3 311 500

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 311 500
3 824 400

БРОЙ 3
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2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
212 100

от тях за:
Персонал

196 900

Издръжка

15 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 300 000

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес
на спортистите с възможност за класиране на предстоящите Летни олимпийски игри, както и за участието на българската спортна делегация на
олимпийските и параолимпийските игри в Рио де Жанейро и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални
олимпийски фестивали

12 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 512 100

2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 766 200

от тях за:
Персонал

485 500

Издръжка

2 280 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 443 000

от тях за:
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и
спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и
треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна
дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за физическото възпитание и спорта
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев“ – ЕАД

6 114 000

180 000

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес
на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния
спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности

29 149 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 209 200

2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 168 100

от тях за:
Персонал

174 500

Издръжка

1 243 600

Капиталови разходи

1 750 000

С Т Р.
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 3
750 000

от тях за:
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни
организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения
ІІІ. Общо разходи (I+II)

750 000
3 918 100

2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
260 200
от тях за:
Персонал

195 300

Издръжка

64 900

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

260 200

2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
471 100

от тях за:
Персонал

296 800

Издръжка

174 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

800 400

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
ІІІ. Общо разходи (I+II)

800 400
1 271 500

2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 567 400

от тях за:
Персонал

1 329 800

Издръжка

237 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младеж
та и спорта
I. Общо ведомствени разходи

1 567 400
Сума
(в лева)
17 405 900

от тях за:
Персонал

9 251 200

Издръжка

6 404 700

Капиталови разходи

1 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

53 805 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

71 211 200

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

3000.01.00

Политика в областта на защитата на националната сигурност

97 324 000

3000.01.01

Бюджетна програма „Национална сигурност“

97 324 000

Общо:

97 324 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
97 324 000

от тях за:
Персонал

83 310 500

Издръжка

7 213 500

Капиталови разходи

6 800 000

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

97 324 000

19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.
5300.01.00
5300.01.01
5300.01.02

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси
и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Сума
(в лева)

40 365 800

Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефто
продукти и целеви запаси от нефтопродукти“

21 193 800

Общо:

40 365 800

19 172 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
20 059 400

от тях за:
Персонал

5 119 900

Издръжка

13 542 800

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 396 700
1 134 400

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

1 134 400
21 193 800
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5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 073 300

от тях за:
Персонал

1 073 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 098 700

от тях за:
Прираст на запасите за извънредни ситуации

18 098 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 172 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

21 132 700

от тях за:
Персонал

6 193 200

Издръжка

13 542 800

Капиталови разходи

1 396 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

19 233 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 365 800

20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

7100.01.00

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

7100.01.01

Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

1 508 000

7100.01.02

Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и
международно сътрудничество в областта на туризма“

9 614 700

7100.02.00

Бюджетна програма „Администрация“

2 121 200

Общо:

11 122 700

13 243 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора
на туризма“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 508 000

от тях за:
Персонал

542 700

Издръжка

765 300

Капиталови разходи

200 000

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

1 508 000

БРОЙ 3
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7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и
международно сътрудничество в областта на туризма“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
9 614 700
от тях за:
Персонал

383 800

Издръжка

9 230 900

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

9 614 700

7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 121 200

от тях за:
Персонал

967 200

Издръжка

1 054 000

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма
I. Общо ведомствени разходи

2 121 200
Сума
(в лева)
13 243 900

от тях за:
Персонал

1 893 700

Издръжка

11 050 200

Капиталови разходи

300 000

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

13 243 900

21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд „Земеделие“ за 2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
Сума
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
2015 г., изм. с
(в лева)
РМС № 961 от
2015 г.
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на
334 233 000
8400.01.00
земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
12 851 300
8400.01.01

8400.02.01

Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на
рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“

8400.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

8400.01.02
8400.01.03
8400.01.04
8400.02.00

Общо:

13 308 200
5 099 100
302 974 400
836 900
836 900
32 455 400
367 525 300
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 851 300

от тях за:
Персонал

12 851 300

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

12 851 300

8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 242 600

от тях за:
Персонал

5 242 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 065 600

от тях за:
Текущи разходи

8 065 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 308 200

8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
5 099 100
от тях за:
Персонал

5 099 100

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

5 099 100

8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
2 068 200
от тях за:
Персонал

2 068 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

300 906 200

от тях за:
Текущи разходи

292 284 400

Капиталови разходи

8 621 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

302 974 400

8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
836 900

от тях за:
Персонал

836 900

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

836 900

8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
32 455 400

от тях за:
Персонал

5 052 400

Издръжка

19 403 000

Капиталови разходи

8 000 000

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

32 455 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд „Земеделие“
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
58 553 500

от тях за:
Персонал

31 150 500

Издръжка

19 403 000

Капиталови разходи

8 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

308 971 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

367 525 300

22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за
2016 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно
РМС № 468 от
2015 г., изм. с
РМС № 961 от
2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

8600.01.00

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални ра
зузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

8600.01.01

Бюджетна програма ,,Технически операции“

43 628 000

Общо:

43 628 000

43 628 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
43 628 000

от тях за:
Персонал

35 308 000

Издръжка

4 269 000

Капиталови разходи

4 051 000

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

43 628 000

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации
за хора с увреждания
№

Показатели

Сума
(лева)

1. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ (СИБ)

617 000

а) за финансиране на неикономическите дейности на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ
в освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови помощи на физически
лица и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране на социалните проекти,
реализирани от държавните и общинските органи, както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното обслужване на структурите на СИБ, антидискриминационни
и медийни прояви, нови услуги с неикономически характер и др.

196 400

б) за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни, транспортни и други услуги на физическите лица, членове на
съюза, в т.ч. електронизация на връзките между структурите на съюза, обучение и повишаване
на квалификацията, преквалификация на физическите лица, членове на съюза, които не са
в полза на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на организацията и други
видове неикономически дейности

138 280

в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално значими проекти, профилактика и преодоляване на последствията от социалния страх у хората с увреждания,
масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и потребителските нужди на
хората със специфични потребности и др.

142 500

г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, членство и дейности в национални и международни организации, за международни прояви, контакти и социални издания, които не се
разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на
добри практики и др.

139 820

2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ (СВВП)

246 000

а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите

222 000

б) за подпомагане дейностите на СВВП
в) издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури,
нормативни документи, музейни сбирки, които не се разпространяват или излагат на пазарен
принцип.

15 000

9 000

3. Сдружение „Съюз на слепите в България“ (ССБ)

628 000

а) 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 дейността на организацията

134 000

б) за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, обучаващи се във вис
ши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално подпомагане на членове и за консумативи на изброените
дейности

138 600

в) за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, разпространявани по непазарен начин сред членовете на съюза, за издателска и брайлова дейност на продукти, които не
са с пазарно предназначение, за поддържане на информационни сайтове, за административно
обслужване и за консумативи на изброените дейности

85 400

г) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч за художествено творчество, култура, спорт, международна дейност, транспортни разходи, организационни дейности,
за административно обслужване и за консумативи на гореизброените дейности.

270 000

4. Сдружение „Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения“ (БАЛИЗ)

185 000

а) изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

30 125
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Сума
(лева)

б) подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа
на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

60 525

в) обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации
на БАЛИЗ

36 725

г) подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни материали/организиране и провеждане на информационни кампании

25 525

д) други неикономически дейности и координация.

32 100

5. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“

416 000

а) трудова рехабилитация – доплащане за загубена работоспособност на член-кооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК

106 000

б)

ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация на кадрите от трудово-производителните кооперации на инвалиди (ТПКИ), членове на съюза

50 000

в) социална рехабилитация на членове на съюза – провеждане на медицинска и социална рехабилитация по групи заболявания на хората с увреждания от ТПКИ

160 000

г) общи рехабилитационни нужди; участие на ТПКИ в изложението в рамките на Европейския
форум на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; изучаване добрите
практики и опит на сродни структури от страната и чужбина, разширяване на информационните системи.

100 000

6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ (АРДУС)

98 000

а) рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове, психологическа помощ на семействата

35 600

б) подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти
системи

11 000

в) интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции

19 000

г) дейности в национални и международни организации, печатни издания с непазарно разпространение и информационна дейност, поддръжка на центровете за подкрепа и консултации на
деца и младежи с увреден слух и техните семейства, подпомагане, организиране и координиране дейностите на АРДУС.

32 400

7. Сдружение „Съюз на глухите в България“

324 000

а) за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, видеоцентъра за субтитриране,
центъра за развитие на жестови език, републикански мероприятия, международна дейност,
семинари

264 400

б) за непазарно разпространение на в. „Тишина“ и специализирани издания

25 000

в) за социално подпомагане на членовете на съюза.

34 600

8. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

353 000

а) програма „Хранене на социално слаби диабетици в страната“

180 000

б) за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за контрол на
кръвна захар, консумативи и др.

40 000

в) изграждане и поддържане на информационно-консултативни центрове в София и страната, за
информационна дейност, обучителни семинари, спортни прояви и застъпнически програми и
координация с всички РИКЦ и ИКЦ в страната и др.

67 000

г) Програма за млади хора „Живей активно с Диабет“

10 000

д) за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб „Диабет“, включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в Международната диабетна федерация, участие в международни програми и организации.

56 000

9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“

80 000

а) допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни средства за
деца с нарушено зрение
б) специализиран транспорт за деца с нарушено зрение

6 000
42 000

С Т Р.
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в) специална помощ за деца с нарушено зрение (рехабилитации, терапии и обгрижване на деца
с множество увреждания)
г) придружители на деца с нарушено зрение
д) мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение
е) закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с
нарушено зрение
ж) 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“ (НАСГБ)
а) за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете
им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване социални контакти и
комуникации
б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на териториалните организации
в) за издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други специализирани издания
г) за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив

Сума
(лева)
7 000
1 500
10 000
2 500
1 000
10 000
168 000

25 500

44 000
5 000

66
д) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации
26
е) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите.
1
11. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ)
272
а) социална и трудова рехабилитация – създаване на условия за заетост, активност, развитие на
социални и трудови умения на хората с увреждания от системата на НСРХУ
84
б) повишаване капацитета на специализираните предприятия чрез разработване на политики за
развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на социалния капитал в системата на
НСРХУ
12
в) информационни, социални и организационни дейности в системата на НСРХУ.
174
12. Сдружение „Център за психологически изследвания“
а) за частично дофинансиране по реализиране на социално значими проекти, програми и дейности за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги с неикономически характер; за провеждане
на антидискриминационни програми, социална помощ и/или събития, достъпен и адаптиран
транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както
и дейности с рехабилитационен ефект; частично финансиране на разкриване на работни места,
частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, социално
и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти и др.; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти, 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
б) за частично финансиране на издръжката на дейността (включително социални услуги с неикономически характер, социални дейности и социални събития) на структурите на Центъра
за психологически изследвания – на централно звено и регионални структури в страната, за
издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, Културния център на хора
с увреждания и Националния ресурсен център на хора с увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на административен капацитет на организацията,
вкл. обезпечаване на достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, административни
разходи, външни услуги и материали и др.
в) 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 събития, подготовка и реализиране на социални дейности

200
000
300
000
800

400
800

220 000

120 800

41 200

33 000
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г) за частично финансиране на издателска и информационна дейност с продукти, разпространявани непазарно, за международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни
документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, разясняващи дейността на организацията, провеждане на кампании и събития, подготовка и реализиране на
социални дейности с нестопански характер.

25 000

13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

52 000

а) за частично финансиране на дейността на четири дневни центрове в страната
б) за координиране и подпомагане на дейността

8 400
22 000

в) за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, свързани с дейността

2 300

г) за организиране и участие в семинари

8 500

д) за работа на група по интереси

1 000

е) за социална и интеграционна дейност.

9 800

14. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

46 000

а) частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, централния офис и общественоинформационния център, мобилния център и структурите в страната, в т.ч. транспортни
и режийни разходи за осъществяване 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, вътрешни и външни експерти и др. за
неикономически дейности, свързани с изпълнение целите на организацията

21 000

б) изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с включването на
малките хора в общността; честване на 20 години от основаването на организацията; частично
финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в областта на малките хора

17 000

в) частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, печатни материали,
подпомагащи дейността; международнa дейност – участие в световен форум на малките хора

5 000

г) социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт, храни, лекарства,
медицински и помощни средства.
15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ)

3 000
52 000

а) групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с
включването на децата в обществото

5 000

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

7 000

в) координиране и подпомагане дейността на АРДЕ, бюрата за информиране, дневни центрове
за деца и хора с епилепсия и структурите в страната; подкрепа на регионални и национални
кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен начин

33 000

г) социална дейност – психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ за деца и лица с
епилепсия и техните семейства; оценка на потребностите и предоставяне на услуги; супервизия; обучение на екипи; разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението
им за работа с фокус групата.

7 000

16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

206 000

а) за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и обучение (обучение,
управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи);
за допълване 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

179 000

б) за обучителни семинари с Центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи
със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните
оганизации и институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на 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
такси и членски внос

10 000
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в) за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент на
специализирани издания
г) за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение
на зрително затруднени лица.
17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

Сума
(лева)

2 000
15 000
45 000

а) подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България
19
б) подпомагане на личната мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората
с увреждания
12
в) подпомагане на участието в културния живот, почивка, свободно време и спорт на хората с
увреждания в Република България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на
хората с увреждания.
14
18. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200
а) Национален информационен център
40
б) Национален център за социални услуги и развитие

000
000

000
000
000

100 000

в) Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост.

60 000

19. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“

99 000

а) за трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд

42 000

б) за подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях
в) за оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици, член-кооператори и
младежи, които продължават обучението си след средно образование
г) за социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите основни жизнени потребности
д) за обучение съобразно нуждите както на член-кооператори, така и на ръководния и изпълнителен апарат
е) за международна и организационна дейност.
20. Национална асоциация на хората с придобити увреждания
а) частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата реализация на хората с
увреждания (с изключение на трудово посредничество); провеждане на кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането
и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; провеждане на работни срещи сред
целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и
кандидатстване за нова работа; създаване на интернет портал за информиране на членовете
б) за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на възможностите им за участие в културни,
спортни и туристически мероприятия: организиране на спортни и културни мероприятия за
членовете; създаване на групи по интереси на регионално ниво; организиране на културни
туристически походи на членовете с образователна цел; организирани посещения на културномасови прояви, състезания и други; провеждане на Великденска и Коледна национална дарителска кампания за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи,
хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; разкриване на нови
социални услуги с неикономически характер; информационно-издателска дейност на продукти
с непазарно предназначение: разработване на печатни, аудио- и видеоинформационни материали за членовете, които не се разпространяват по пазарен начин
в) за дофинансиране на разходи за: осъществяване на сътрудничество с регионални, национални
и международни организации от неправителствения сектор, занимаващи се с проблемите на
хората с увреждания; обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места
г) частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; текущи разходи за заплати
(трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци на заетите лица в ЦЗ, разходи за
консумативи (канцеларски и други подобни), разходи за командировки, разходи за външни/
режийни услуги (телефонни, пощенски и други подобни) на административния персонал.

1 000
14 000
8 000
25 000
9 000
52 000

12 000

27 000

8 000

5 000

БРОЙ 3
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Приложение № 3
към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел
№

Показатели

Сума
(лева)

1.

Български червен кръст
3 100 000
Мениджмънт на бедствия – повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Дейности по
подготовка на щатния апарат и екипи от доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване
на нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при БАК. Подобряване условията за съхранение на имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на БЧК. Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП.
Планинска спасителна дейност – предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска
помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и топография, работа със специализирана
техника и спасителни съоръжения, радиотехника, спасителни кучета и т.н. Осигуряване на
надеждна работна екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване
на дейността.
Водноспасителна дейност – безвъзмездно участие във водноспасителната дейност в страната. Безплатно обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната
дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване
знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на
помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. Оказване на
методическа помощ и ръководство при създаването и функционирането на водноспасителни
станции и постове край водните площи.
Социална и здравна дейност – провеждане на социалнопомощна дейност; набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на социални услуги с неикономически
характер и психо-социална подкрепа; стимулиране на активния живот на възрастните хора;
повишаване на здравната култура на населението; ограничаване и предотвратяване на социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на населението за оказване
на първа помощ; подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма – пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др.
Младежка дейност – обучение на деца и младежи за оказване на първа долекарска помощ,
психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и кризи; подготовка на пладежки аварийни екипи; извършване на здравнопросветни дейности сред деца и млади хора и насърчаване на здравословния начин на живот; разпространение на хуманитарните принципи и
ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и младежи от уязвими групи, подкрепа
на деинституциализацията на деца и младежи; подготовка на екипи за оказване на психосоциална подкрепа.
Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили международна закрила.
Международна дейност – пропагандиране целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на
нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. Участие в международни проекти за въвеждане на иновативни практики в червенокръстките дейности.
Организационна дейност – повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на
човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията.

2.

Съюз на народните читалища (СНЧ) – ������������������������������������������������
за подпомагане развитието на читалищата���������
;��������
за разработване на насоки за повишаване капацитета на читалищното дело���������������������
;��������������������
за издръжка на дейността; за тематични семинари, национални и регионални конференции; за международната
дейност и членството на СНЧ в европейски международни организации; за създаване на
работещи модели на читалищен мениджмънт���������������������������������������������
;��������������������������������������������
за издателска дейност����������������������
;���������������������
за честване на читалищни годишнини и юбилеи на видни читалищни дейци; участия в обществени съвети по
култура и формирането на устойчиви правила за работа на читалищата в малките населени
места; за активно включване в национални и регионални културни изяви, като изложби,
кръгли маси, сборници с материали и др.; за обучение на млади читалищни кадри.

86 000
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3.

Рилска Света обител – Рилски манастир – за подпомагане дейността на комплекса и съхранение на прилежащите паметници на културата, обявени за архитектурни, художествени
и исторически паметници от местно, национално и световно значение – Манастирски комплекс на Рилския манастир – реставрация и консервация на покривни покрития и отвод
нителни системи, корнизи и стрехи; манастирски обслужващи сгради, разположени извън
манастирското ядро, манастирско гробище, костница и сгради към него, гроба на Джеймс
Баучер, комплекс „Гроба на св. Иван Рилски“, прилежащи постници, метоси, стражница,
църкви и др., за подпомагане поддръжката в добро състояние чрез реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради – паметници на културата, и недвижими сгради (историческо наследство), за съхранение на
църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и
облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература
в Риломанастирската библиотека и фондохранилища, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези,
необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба).

4.

Български институт за стандартизация (БИС) – ���������������������������������������
за дейности по административно и техни- 1 430 000
ческо 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 (които не са обект на продажба) 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 като
пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.

5.

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 в региона, на архивирането на нематериалното
културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното
културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 година, ратифицирана със закон
(ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа.

412 000

6.

Национален дарителски фонд „13 века България“ ��������������������������������������
– за издръжка на неикономическата дейност и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение; за разходи
по изпълнение на волята на дарителите; за издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на
образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването, опазването на културното
наследство, и други социални дейности; за финансиране и съфинансиране на проекти; за
ремонти на имоти на фонда, за подпомагане на националната програма за съхранение и
развитие на българския език и литература.

226 000

7.

Съюз на ветераните от войните на България (СВВБ)
За социална и здравна дейност – главно за подпомагане на социално слаби ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпо струващи манипулации и операции и други.
За родолюбива дейност – за отбелязване на Сто години от Първата световна война, подпомагане ремонта и строителството на паметници на загиналите във Втората световна война,
честване на бележити дати от българската история, подпомагане на ветерани за написването
на книги������������������������������������������������������������������������������
и
�����������������������������������������������������������������������������
непазарното им разпространение, посещения, поклонение и поставяне на паметни знаци на места, свързани с победите на Българската армия и други.
За управленска дейност – за провеждане на Х конгрес на СВВБ, пленуми, регионални
срещи за обмяна на опит, заседания на Изпълнителното бюро, служебни командировки,
разходи за телефони, абонамент за интернет, поддържане сайт на съюза, възнаграждения на
служители, абонамент за в. „Българско войнство“, в. „Земя“, списание „Военен глас“ и други.

262 000

597 000

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

№

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Показатели

Сума
(лева)

8.

Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ) – за родолюбива дейност и подпомагане финансирането на чествания на бележити дати от българската история и историята на
тракийското движение в България, за съхраняване и изграждане на паметници и паметни
плочи, възстановяване на църкви по места, възраждащи българщината; за организиране на
научни конференции и други културно-просветни и художественотворчески дейности, организирани от СТДБ, самостоятелно и с други организации.
За финансиране на тематични издания и уебсайта на СТДБ, разпространявани непазарно и
поддържани с информационна цел; за попълване и поддържане на библиотечния фонд. За
подготовка и отпечатване, по степен на готовност, на тематични издания – самостоятелно и
съвместно с Тракийския научен институт и др., в т.ч. и Енциклопедия „Тракия“ – безплатно
издание и безплатно разпространение.
За международна дейност и взаимодействие със структурите на Европейския съюз и сродни
структури на българските общности в чужбина, за популяризиране на проблематиката на
тракийската организация и защитата на моралните и материалните интереси на тракийците
у нас и в чужбина.
За подпомагане на управленската дейност на съюза, в т.ч. частично финансиране и издръжка на неикономическата дейност на сдружението в централния офис и експлоатационното
му състояние, транспортни и режийни разходи, за поддържане на счетоводна и юридическа
помощ, свързана с целите на организацията.

100 000

9.

Македонски научен институт –�������������������������������������������������������������
за научноизследователска дейност, свързана с историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония; за закупуване, систематизиране, възстановяване и съхраняване
на книги и материали за историческата съдба на българското население в Македония; за
организиране и участие в научни форуми и лектории; за издаване, представяне и непазарно
разпространяване на научни книги, сборници, научнопопулярна литература, периодика, календари и др., посветени на историята и съвременните обществено-политически процеси в
Македония; за подготовка и непазарно представяне на експозиции, отразяващи миналото на
македонските българи и борбите им за национално освобождение; за установяване и поддържане на връзки със сродни организации у нас и в чужбина, чрез размяна на литература,
материали, информация и посещения на изследователи; за издръжка на дейността на Института и на стопанисваните от него сгради с нестопанско предназначение; за ремонти и наеми.

70 000

Приложение № 4
към чл. 8
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2016 г.
ПОКАЗАТ Е Л И
Предоставени трансфери от държавния бюджет за БАН
– получени от БАН трансфери от ДБ
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

СУМА
(в лв.)
73 287 000
73 287 000
1 700 000

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
ПОКАЗА Т Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩ АТА Н А ВИСШЕТО У ЧИЛИЩЕ Н АУ ЧН А ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

СУМА
(в лв.)
32 646 000
24 393 710
11 561
2 110

612 505
4 706 342

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПОКАЗА Т Е Л И

БРОЙ 3
СУМА
(в лв.)

1 Стипендии

2 587 342

2 Студентски столове и общежития

2 119 000

IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

456 520
2 476 923

Средства за ученици в средни училища (1х2)

1 881 390

1 Брой ученици

1 085

2 Единен стандарт (лв.)

1 734

Средства за ученици в общежитие (1х2)

514 150

1 Брой ученици

350

2 Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.)

1 469

Средства за стипендии на ученици (1х2)

81 383

1 Брой ученици

839

2 Единен стандарт за средства за стипендии на ученик (лв.)

97

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
ПОКАЗА Т Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
11 303 400
9 665 337

1 Средноприравнен брой учащи

5 709

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 693

II. СРЕДСТ ВА ЗА ПРИСЪЩ АТА Н А ВИСШЕТО У ЧИЛИЩЕ Н АУ ЧН А ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

242 688

III. С РЕ ДС Т ВА ЗА СОЦ И А Л НО -БИ Т ОВИ РА ЗХОД И Н А С Т У Д Е Н Т И Т Е И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 290 203

1 Стипендии

883 703

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

406 500
105 172

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
ПОКАЗА Т Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
5 230 900
4 383 720

1 Средноприравнен брой учащи

2 952

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 485

II. СРЕДСТ ВА ЗА ПРИСЪЩ АТА Н А ВИСШЕТО У ЧИЛИЩЕ Н АУ ЧН А ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

110 071
646 300
551 000
95 300
90 809

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Русенски университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
ПОКАЗА Т Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
12 740 000
10 957 300

1 Средноприравнен брой учащи

7 505

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 460

II. СРЕДСТ ВА ЗА ПРИСЪЩ АТА Н А ВИСШЕТО У ЧИЛИЩЕ Н АУ ЧН А ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

275 128
1 334 225
1 327 225
7 000
173 347

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
6 199 100
5 023 350
3 050

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 647

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

126 132

974 914
554 914
420 000
74 704

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
7 127 800
5 544 740

1 Средноприравнен брой учащи

2 591

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 140

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

139 224

1 041 341
731 341
310 000
114 210
288 285

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
5 317 000
4 380 545

1 Средноприравнен брой учащи

3 547

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 235

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

109 992

722 566
353 366

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

369 200
103 897

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Лесотехнически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
6 793 400
5 937 600

1 Средноприравнен брой учащи

2 474

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 400

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

149 088

648 156
320 156
328 000
58 556

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
10 182 700
7 888 830
3 594
2 195
198 082

1 973 772
982 772
991 000
122 016

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
4 786 700
3 771 765
2 085

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 809

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

94 706

851 096
356 096
495 000
69 133

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет за национално и световно стопанство – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
19 492 900
14 924 466
16 902

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

883

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

374 741

3 895 861
2 192 861
1 703 000
297 832

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И

ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
10 084 900
7 949 760
10 816
735
199 612

1 761 077
1 224 077
537 000
174 451

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
6 046 800
4 155 359
6 031

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

689

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

104 337

1 632 596
1 003 096
629 500
154 508

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средноприравнен брой учащи
Среднопретеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
48 053 200
37 532 549
22 117
1 697
942 410

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

8 745 539

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

6 397 539
2 348 000
832 702

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

СУМА
(в лв.)
9 556 100
7 643 999
7 667
997
191 934

1 634 050
1 634 050

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

86 117

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
20 347 400
17 309 592
15 144

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 143

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

434 629

2 393 046
2 299 246
93 800
210 133

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
15 768 000
12 392 352
10 928
1 134
311 161

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 862 049

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

2 177 049
685 000
202 438

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
8 764 700
7 076 295
6 095
1 161
177 680

1 419 957
1 361 457
58 500
90 768

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
11 684 500
10 133 230
2 690

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

3 767

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

254 437

1 161 352
436 852
724 500
135 481

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Аграрен университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
8 167 800
7 507 431
2 727

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 753

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

188 505

397 161
397 161

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

74 703

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

СУМА
(в лв.)
2 556 800
2 314 700
790
2 930
58 120

159 456
159 456

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

24 524

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
3 661 000
3 013 845
669

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 505

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

75 675
513 547
202 000
311 547
57 933

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
3 761 800
3 260 172
724

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

4 503
81 860
368 097
217 657
150 440
51 671

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
4 550 100
3 954 063
967
4 089
99 283
457 211
387 211
70 000
39 543

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
3 665 000
3 230 180

1 Средноприравнен брой учащи

1 865

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 732

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

81 107
327 283
327 283

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

26 430

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
1 239 700
1 023 815
829

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 235

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

25 707
167 883
67 883
100 000
22 295

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
36 321 000
33 001 684

1 Средноприравнен брой учащи

5 347

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

6 172

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

828 644

2 324 609
1 368 559
956 050
166 063

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
16 955 300
15 603 148

1 Средноприравнен брой учащи

2 707

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 764

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

391 782
898 201

1 Стипендии

373 701

2 Студентски столове и общежития

524 500

IV. Средства за капиталови разходи

62 169

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
20 171 000
18 279 030

1 Средноприравнен брой учащи

2 895

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

6 314

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

458 971
1 339 362

1 Стипендии

554 362

2 Студентски столове и общежития

785 000

IV. Средства за капиталови разходи

93 637

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
7 848 000
7 180 632

1 Средноприравнен брой учащи

1 368

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 249

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

180 300
429 362

1 Стипендии

248 462

2 Студентски столове и общежития

180 900

IV. Средства за капиталови разходи

57 706

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
18 143 900
16 602 260

1 Средноприравнен брой учащи

5 164

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

3 215

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

416 868
890 905
792 405
98 500
233 867

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
2 940 100
2 411 941

1 Средноприравнен брой учащи

1 633

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 477

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

60 562
418 072
255 572
162 500
49 525

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 2016 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
1 224 300
912 987
549
1 663
22 924
262 849
70 349
192 500
25 540

БРОЙ 3
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Приложение № 5
към чл. 9

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 (-)
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)
Предоставени средства по временна финансова помощ (-)
Възстановени суми по временна финансова помощ (+)
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 бенефициенти (+)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 Г.

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 6
към чл. 28, ал. 1, т. 2
Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за музеите, художествените галерии
и библиотеките с регионален характер
ОБЩИНА
Банско

СУМА
(в хил. лв.)
35,4

Благоевград

153,6

Гоце Делчев

9,5

Cандански
Бургас
Cозопол

23,6
163,9
9,4

Средец

16,5

Bарна

335,2

Девня

9,4

Провадия
Bелико Tърново

23,6
346,0

Eлена

21,3

Павликени

28,4

Cвищов

16,5

Белоградчик

26,0

Bидин

114,7

Bраца

116,9

Габрово

318,8

Дряново

21,3

Cевлиево

11,8

Tрявна

36,6

Балчик

18,9

Генерал Тошево

14,2

Добрич

162,1

Kаварна

26,0

Kърджали

121,2

Kюстендил

182,2

Ловеч

126,8

Tроян

30,7

Mонтана

108,4

Чипровци

18,9

Батак

28,4

ОБЩИНА

БРОЙ 3
СУМА
(в хил. лв.)

Xисаря

28,4

Сопот

18,9

Исперих

53,9

Pазград

135,9

Бяла

7,1

Русе

236,0

Cилистра

132,0

Tутракан

35,4

Kотел

40,9

Hова Загора

26,0

Cливен

186,1

Cмолян

142,6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

407,9

Ботевград

14,2

Eтрополе

9,5

Kопривщица

47,4

Правец

14,2

Cамоков

21,3

Kазанлък

56,0

Pаднево

14,2

Cтара Загора
Попово

155,8
16,5

Tърговище
Xарманли
Xасково

129,4
11,8
146,1

Велики Преслав

33,1

Шумен

245,7

Eлхово

14,2

Ямбол

130,1

ВСИЧКО

6 398,0

Приложение № 7
към чл. 29, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за възнаграждения и осигурителни
вноски на кметските наместници в общинската
администрация
ОБЩИНА

СУМА
(хил. лв.)

Bелинград

28,3

Пазарджик

167,0

Бaнcкo

24,5

45,2

Бeлицa

16,3

Панагюрище

21,3

Блaгoeвгpaд

81,6

Перник

139,5

Гoцe Дeлчeв

12,2

Плевен

Cептември

201,4

Гъpмeн

16,4

Aсеновград

26,0

Kpecнa

16,3

Kарлово

23,6

Пeтpич

65,2

Перущица

18,9

Caндaнcки

Пловдив

540,0

Cимитли

114,2
40,8

БРОЙ 3
ОБЩИНА

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СУМА
(хил. лв.)

ОБЩИНА

С Т Р. 1 0 1
СУМА
(хил. лв.)

Cтpумяни

57,1

Гeнepaл Toшeвo

101,9

Xaджидимoвo

32,6

Дoбpичка

171,3

Aйтoc

8,2

Kaвapнa

81,5

Буpгac

8,1

Kpушapи

16,3

Kapнoбaт

81,6

Tepвeл

24,4

Maлкo Tьpнoвo

53,0

Шaблa

73,4

Heceбъp

24,4

Apдинo

8,1

Пoмopиe

8,2

Coзoпoл

16,3

Cpeдeц

134,6

Kpумoвгpaд
Kъpджaли

24,4
8,1

Чepнooчeнe

32,6

Cунгуpлape

65,3

Бoбoв дoл

65,3

Цapeвo

49,0

Бoбoшeвo

48,9

Aвpeн

Дупницa

24,5

32,6

Koчepинoвo

24,4

Бялa

8,2

Kюcтeндил

155,0

Beтpинo

8,1

Pилa

16,3

Aкcaкoвo

8,2

Bълчи дoл

28,5

Tpeклянo

97,9

Дoлни чифлик

12,2

Aпpилци

16,3

Дългoпoл

24,5

Лeтницa

8,1

Пpoвaдия

32,6

Лoвeч

Cувopoвo

16,3

Лукoвит

8,2

231,9

Teтeвeн

8,2

Beликo Tьpнoвo
Eлeнa

Tpoян

16,3

8,2

Угъpчин

16,3

Cтpaжицa

44,9

Яблaницa

8,1

Cуxиндoл

24,4

Бepкoвицa

36,7

Бeлoгpaдчик

73,4

Бoйчинoвци

16,3

Бoйницa

24,5

Бpуcapци

Бpeгoвo

8,1

Cвищoв

97,9

89,8

8,2

Bълчeдpьм

16,3

Bидин

89,7

Bъpшeц

12,2

Гpaмaдa

40,8

Гeopги Дaмянoвo

49,0

Димoвo

97,9

Лoм

8,1

Kулa

32,6

Meдкoвeц

8,1

Maкpeш

24,5

Moнтaнa

16,3

Чупpeнe

16,3

Чипpoвци

24,5

8,2

Бpaцигoвo

8,2

Meздpa

24,4

Beлингpaд

8,1

Mизия

8,1

Ceптeмвpи

8,2

Poмaн

16,4

Bpaцa

Xaйpeдин

8,2

Бpeзник

97,8

Зeмeн

77,5
32,6

Гaбpoвo

65,2

Koвaчeвци

Дpянoвo

32,6

Пepник

32,6

Ceвлиeвo

24,5

Paдoмиp

114,2

Tpявнa

40,8

Tpън

106,1

Бaлчик

8,1

Лeвcки

16,3
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СУМА
(хил. лв.)

ОБЩИНА
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СУМА
(хил. лв.)

Hикoпoл

16,3

Eтpoпoлe

16,4

Плeвeн

16,4

Иxтимaн

65,2

Пopдим

8,1

Kocтeнeц

16,4

Aceнoвгpaд

32,6

Kocтинбpoд

16,3

Бpeзoвo

16,3

Mиpкoвo

16,3

Kapлoвo

8,2

Пpaвeц

16,3

Caмoкoв

16,3

Cвoгe

81,6

Cливницa

65,2

Бpaтя Дacкaлoви

73,4

Лъки

40,8

Пьpвoмaй

8,2

„Poдoпи“

48,9

Xиcapя

8,2

Куклен

24,5

Гуpкoвo

24,5

Иcпepиx

8,2

Гълъбoвo

16,3

Paзгpaд

16,3

Mъглиж

32,6

Caмуил

8,2

Oпaн

32,7

Бялa

8,1

Пaвeл бaня

Двe мoгили

16,4

Ивaнoвo

48,9

Cливo пoлe

8,2

Aлфaтap

24,5

Дулoвo

8,1

Kaйнapджa

8,2

Cилиcтpa

65,2

Cитoвo

20,4

Tутpaкaн

24,5

Koтeл

32,7

Cливeн

24,4

Tвъpдицa

8,2

Бaнитe

24,4

Бopинo

8,1

Дeвин

16,3

Злaтoгpaд

24,5

Maдaн

16,4

Heдeлинo

16,3

Pудoзeм

24,5

Cмoлян

122,3

Чeпeлape

32,6

CТOЛИЧНA OБЩИНA

16,3

Бoжуpищe

8,2

Бoтeвгpaд

40,8

Гoдeч

57,1

Дoлнa бaня

8,1

Дpaгoмaн

97,9

Eлин Пeлин

32,7

Paднeвo
Cтapa Зaгopa
Чиpпaн

8,2
49,0
114,2
57,1

Aнтoнoвo

122,3

Oмуpтaг

16,3

Пoпoвo

81,6

Tъpгoвищe

24,5

Димитpoвгpaд

16,4

Ивaйлoвгpaд

48,9

Maджapoвo

16,3

Cвилeнгpaд

12,2

Cимeoнoвгpaд

8,2

Cтaмбoлoвo

8,1

Toпoлoвгpaд

32,6

Xapмaнли

40,8

Xacкoвo

8,1

Kaoлинoвo

8,1

Hикoлa Koзлeвo

8,2

Hoви пaзap

16,3

Cмядoвo

24,4

Xитpинo

4,0

Шумeн

4,1

Бoляpoвo

97,9

Eлxoвo

48,9

Cтpaлджa

32,6

„Tунджa“

32,7

ВСИЧКО
8480

6 528,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за допълнение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистри
ране на цените на лекарствените продукти,
приета с Постановление № 97 на Минис
терския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2013 г.; изм и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.
и бр. 92 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 9а и 9б:
„§ 9а. Член 5, ал. 5 се прилага от 16 февруари 2016 г.
§ 9б. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на здравеопазването.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на План за развитие на въоръ
жените сили до 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Приема графици и разчети за развитие на въоръжените сили до 2020 г. съгласно
приложение № 2 (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се 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., бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 20 и
76 от 2014 г. и бр. 37 и 94 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
ПЛАН
за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
УВОД
Динамичният и противоречив характер на
съвременната стратегическа среда за сигу рност и тенденцията през последните години
за намаляване на ресурсното осигуряване на
въоръжените сили (ВС) доведоха до дисбаланс
между планираните способности и отделяните
за тяхното изграждане и поддържане ресурси.
С цел намиране на приемлив баланс между
наличните ресурси и развитието на необходимите способности за изпълнение на мисиите
и задачите на въоръжените сили, отчитайки
промените в стратегическата среда за сигурност
и приоритетите в средносрочен план по придобиване на нови способности и модернизация
на ВС, през 2014 г. беше извършен „Преглед на
отбранителните способности и възможностите
на въоръжените сили да изпълняват задачите,
произтичащи от трите мисии“.
При извършването на прегледа бяха отчетени:
динамичният и бързо променящ се характер
на стратегическата среда на сигурност, както
и приближаването на зони на нестабилност до
нашите граници; поетият политически ангажимент на срещата на върха на НАТО в Уелс за
постепенно увеличаване на разходите за отбрана
и достигане на 2 на сто от брутния вътрешен
продукт (БВП); необходимите способности за
гарантиране на суверенитета, сигурността и
независимостта на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, изпълнение на
ангажиментите към НАТО и ЕС и принос към
националната сигурност в мирно време; националните ангажименти по изпълнение на Плана
за готовност за действие на НАТО (Readiness
Action Plan – R AP).
Планът за развитие на въоръжените сили
до 2020 г. е резултат от извършения преглед и
е разработен в съответствие със заложените
в Програмата за развитие на отбранителните
способности на въоръжените сили на Република
България 2020 параметри за развитие и основни
насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г.
I. Общи положения.
1. Основание.
Планът за развитие на въоръжените сили до
2020 г., наричан по-нататък „планът“ е разработен
на основание чл. 62 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Републ ика България и в
изпълнение на т. 9.2 от Програмата за развитие
на отбранителните способностите на въоръжените сили на Република България 2020, наричана
по-нататък Програма 2020, приета с Решение на
43-то Народно събрание (ДВ, бр. 93 от 2015 г.).
Планът се приема от Министерския съвет на
основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
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2. Предназначение.
Планът ще осигури развитието на въоръжените сили до 2020 г. с балансирани способности
по всички компоненти за изпълнение на целия
спект ър от задачи, породени от очакваните
сценарии и анализи за развитие на военностратегическата среда на сигурност.
3. Цели на плана:
– гарантиране изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили и
осигуряване на адекватен принос към съюзническите операции;
– развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната при непрекъснат
граждански контрол, с потенциал за гъвкавост,
планиране и ефективно реагиране;
– поддържане и развитие на съществуващи
способности, изграждане и развитие на нови
способности и създаване на условия за развитие
на въоръжените сили;
– постигане на баланс между необходими
способности и налични ресурси.
4. Обхват на плана и етапи за развитие и
реорганизиране на въоръжените сили:
П ла н ът обх ва ща основн и т е дей нос т и за
развитие на въоръжените сили през периода
2016 – 2020 г., а в частта за изграждане на нови
способности, модернизация и превъоръжаване – и след 2020 г.
Развитието и реорганизирането на въоръжените сили ще се извърши в два основни етапа
от 2016 г. до 31 декември 2018 г. и от 2019 г. до
31 декември 2020 г.
През първия етап основните дейности за развитие на въоръжените сили ще бъдат насочени
към стабилизиране на отбраната, както следва:
– преподчиняване на военните формирования
съгласно Програма 2020, като ежегодно сроковете
ще се конкретизират със заповед на министъра
на отбраната за организационно-щатни промени;
– приоритетно попълване на недостигащия
личен състав в декларираните военни формирования и тези, подлежащи на сертифициране
като принос към колективната отбрана на НАТО
съгласно приетите Цели за способности 2013;
– разработване и стартиране на основните
инвестиционни проекти за модернизация съгласно Програма 2020;
– ускоряване на процесите по утилизация на
излишните бойни припаси и освобождаване от
ненужна инфраструктура и войскови имоти с
отпаднала необходимост.
През втория етап основните дейности за развитие на въоръжените сили ще бъдат насочени
към модернизация и преструктуриране, както
следва:
– реорганизация на военните формирования
във въоръжените сили;
– продължаване на модернизацията и изграждане на нови способности;
– отказ от ненужни способности или замяна
на остарели след създаване на нови такива;
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– завършване на процесите по утилизация
на излишните бойни припаси и освобождаване
от ненужна инфраструктура и войскови имоти
с отпаднала необходимост;
– постигане на заложеното в Програма 2020
съотношение на трите основни направления на
разходите.
През 2018 г. ще се извърши преглед за изпълнение на плана. В зависимост от неговата реализация, ресурсното осигуряване, изпълнението
на инвестиционните проекти за модернизация и
темповете на освобождаване от излишни имоти,
имущества, въоръжения, техника и боеприпаси
ще се оцени необходимостта от реорганизиране
на военните формирования във въоръжените
сили през втория етап.
При изменения в нормативната уредба, касаещи плана, същият ще се променя, за да отрази
тези изменения.
Намалението на личен състав ще бъде обвързано с осъществяваната модернизация, отказ от
ненужни способности и с процеса на освобождаване на отбраната от излишъците.
Изпълнението на заложените мероприятията в
етапите за развитие и реорганизиране на ВС ще
се извършва при условия и по ред, определени в
закон, в акт на Министерския съвет или в акт
на министъра на отбраната.
5. Допускания.
За постигане на оптимален баланс между
необходими отбранителни способности и изпълнение на мисиите и задачите на въор ъжените
сили през периода 2016 – 2018 г. разходите за
отбрана ще се запазят на ниво, не по-ниско от
достигнатото със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
За периода след 2018 г. и до 2024 г. се предвижда постепенно увеличение на разходите за
отбрана в зависимост от нарастването на икономическите възможности на страната съгласно
решенията от Срещата на високо равнище на
НАТО в Уелс (2014 г.).
За изпълнение на възложените мисии и задачи въоръжените сили към края на 2020 г. ще
поддържат обща численост не по-малко от 37 000
и не повече от 40 000.
Националната отбранителна стратегия е с
хоризонт до 2020 г. и при проведения през 2015 г.
междинен преглед са отразени измененията в
средата на сигурност.
Актуализирането на базовите и поддържащите
доктрини ще се извършва на всеки четири години
(а при необходимост и по-рано) в съответствие
с Плана за развитие на национални концептуални и доктринални документи в областта на
отбраната и въоръжените сили.
6. Принципи и подходи за развитие на въо
ръжените сили.
· Принципи:
– ефективен граждански контрол върху въоръжените сили;
– развитие на въоръжените сили в съответствие с промените на средата за сигурност със
способности, адекватни на новопоявяващите се
рискове и предизвикателства;
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– изграждане и развитие на въоръжените
сили на основата на: интеграция, достатъчност,
п риори тет ност, съвмест имост, а дап т ивност,
модулност на войсковите единици, единство на
силите, отчитане на ресурсите, единоначалие и
организационна подчиненост, приемственост,
последователност и прозрачност;
– Целите за способности – 2013, съгласувани
в процеса на отбранително планиране на НАТО,
са ключов елемент/отправна точка за изгражданите национални способности;
– планирането на отбранителните способности се основава на вътрешна оптимизация на
предоставения бюджет на Министерството на
отбраната за периода 2016 – 2020 г., както и на
потенциалните възможности за целево финансиране от държавния бюджет на приоритетно
придобиване на нови отбранителни способности
с цел изграждане и поддържане на необходимите
отбранителни способности;
– постигане на оптима лен ба ланс меж ду
планираните способности за изпълнение на ролята, мисиите и задачите на въоръжените сили
и разполагаемите ресурси за отбрана.
· Подходи:
– планиране на отбраната, базирано на способности;
– развитие на въоръжените сили: от структурно изграждане към модернизация, осигурена
чрез нарастване на капиталовите разходи;
– модернизацията на въоръжените сили ще
се осъществи чрез реализиране на основните инвестиционни проекти от Програмата за развитие
на отбранителните способности на въоръжените
сили на Република България 2020;
– при изпълнение на Целите за способности – 2013 усилията ще бъдат приоритетно насочени към тези с настъпил или настъпващ срок
на готовност, както и към целите, свързани с
изграждането и подготовката на декларираните
формирования и реалното им участие в операции;
– постепенно и непрекъснато нарастване на
оперативната съвместимост на войските и силите;
– престру кт у рирането на съединени ята и
частите на тактическо ниво ще се осъществява,
като се отчитат характеристиките на наличното
и предвижданото за придобиване (освобождаване) въоръжение, техника и други материални
ресурси, както и структурата и числеността на
декларираните формирования;
– процесът на изграждане и развитие на способностите на ВС ще бъде насочен към подобряване на междуведомственото взаимодействие с цел
изграждане на интегриран сектор за сигурност;
– поддържащи и допълнителни задачи ще се
извършват само с вече изградени способности;
– повишаване на ефективността и ефикасността при управление на отбранителните ресурси
и оптимално изразходване на ограничените
бюджетни средства;
– реализацията на плана ще се осъществява
чрез отбранителните програми, утвърдени в МО
и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия (БА);
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– параметрите на входно-изходните измерители, посочени в Програма 2020, ще бъдат
планирани и отчитани в отбранителните програми на БА.
7. Роля, мисии и задачи на въоръжените сили.
Остават валидни дефинираните в Националната отбранителна стратегия роля, мисии и задачи
на въоръжените сили. Мисиите са основата за
планирането, изграждането и развитието на въоръжените сили за периода на настоящия план.
Роля – въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната
и защитават нейната териториална цялост.
Мисия „Отбрана“ – обхваща задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет
и независимост, защита на териториалната цялост
на страната и на страните – членки на НАТО, в
условията на чл. 5 от Вашингтонския договор.
Мисия „Подкрепа на международния мир и
сигурност“ – включва принос към операции на
НАТО и ЕС в отговор на кризи, предотв ратяване
на конфликти, борба с тероризма, участие в
мисии на ООН, ОССЕ и други коалиционни
формати, дейности по контрол на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово
унищожение, техните носители и материалите
за тяхното производство, международно военно
сътрудничество, предоставяне на хуманитарна
помощ, укрепване на доверието и сигурността.
Мисия „Принос към националната сигурност в
мирно време“ – включва поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални
рискове и заплахи; дейности по контрола на
въздушното и морското пространство; участие в
операции за пресичане на терористични действия; защита на стратегически обекти; защита
и подпомагане на населението при природни
бедствия, аварии и екологични катастрофи; неутрализиране на невзривени боеприпаси; оказване
на хуманитарна помощ; съдействие за контрола
на миграцията; спасителни и евакуационни
дейности; помощ, при необходимост, на други
държавни органи, организации и местни власти за
предотвратяване и преодоляване на последствията от терористични атаки, природни бедствия,
екологични и индустриални катастрофи и опасно
разпространение на инфекциозни заболявания.
8. Ниво на амбиция по мисиите на въоръ
жените сили.
Националното ниво на амбиция за използване
на въоръжените сили е:
– По мисия „Отбрана“ – в съответствие с
чл. 9 от Конституцията на Република България
въоръжените сили защитават суверенитета и
териториалната цялост на страната с всички
разполагаеми сили и средства, създадени по
чл. 3 от Вашингтонския договор. Тази защита
се осъществява в условията на активиран чл. 5
от Вашингтонския договор и въоръжените сили
я изпълняват съвместно със сили и средства
за колективна отбрана на НАТО, определени в
системата на общото отбранително планиране
на алианса, като част от тях своевременно са
развърнати на българска територия.
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При задействане на чл. 5 от Вашингтонския
договор и действия на територията на други
страни – членки на НАТО, въоръжените сили
осигуряват сухопътни, военноморски и военновъздушни сили от комплекта, предварително
определен и договорен в рамките на процеса на
отбранително планиране на НАТО. Основният
компонент от този комплект е механизирана бригада от среден тип от Сухопътните войски (СВ).
По тази мисия въоръжените сили осъществяват: наблюдение, контрол и защита на въздушно-космическото пространство в рамките
на интегрираната система за противовъздушна
и противоракетна отбрана на НАТО; наблюдение и защита на морск ите прост ранства;
поддържане в готовност на системата за ранно
предупреждение и управление; поддържане на
необходимите национални способности в състояние за функциониране в съюзната система за
колективна отбрана.
– По мисия „Подкрепа на международния мир
и сигурност“ – въоръжените сили поддържат
готовност за участие в многонационални съюзнически и коалиционни операции в отговор на
кризи. В количествени параметри този принос се
изразява в участие в продължителни операции
с ротация едновременно с един усилен батальон
(бойна група) или повече на брой малки подразделения и средства от видовете въоръжени сили, но
в рамките на ресурсния еквивалент на нивото на
амбиция (средно около 1000 души).
Военноморск и т е си ли (ВМС) у час т ват с
декларираните сили в рамките на ресурсния
еквивалент за участие на една фрегата за период
до шест месеца в рамките на една година.
Военновъздушните сили (ВВС) участват с
транспортна авиация без ротация за период
до шест месеца в рамките на една година и с
необходимия за това личен състав. За участие
в операциите се осигуряват и необходимите
логистични и други елементи.
– По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ – въоръжените сили освен
задачите по контрол на въздушното пространство
и корабоплаването подпомагат действията на другите национални институции, като предоставят
налични подготвени формирования в рамките
на съществуващите способности съгласно разработените планове.
Въоръжените сили създават, подготвят и поддържат в готовност за действия формирования
за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия по типове, състав, техника и
имущества за оказване помощ на населението
съгласно плановете за провеждане на спасителни
и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Определените стру кт у ри от въоръжените
сили поддържат готовност за действие извън територията на областта, в която са дислоцирани,
както и в друг район или зона в зависимост от
обстановката.
Военномедицинската академия и подчинените
є болнични бази поддържат Военномедицински
отряд за бързо реагиране (ВМОБР), който е в
състояние да оказва квалифицирана и основни
видове специализирана медицинска помощ.
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Служба „Военна полиция“ изпълнява задачи по осигуряване дейността на въоръжените
сили, свързани със: ограничаване достъпа на
лица, неучастващи в спасителните операции
до пострадалите райони и обекти, наблюдение
и събиране на информация за установяване на
реалните граници на поражение, изпълнение на
охранителни мероприятия в районите и обектите, пострадали от бедствие, изпълнение на
регулировъчни функции на пътното движение
в пострадалите райони, ескортиране на колони от специализирани транспортни средства,
участващи в аварийно-спасителните работи, и
контрол при превозването и разпределението на
хранителни продукти за пострадалото население.
Създадени са условия за предоставяне на
налични инфраструктурни обекти и леглова база
за настаняване на хора, останали без подслон
при кризисни ситуации.
Силите и средствата от въоръжените сили
се привличат за изпълнение на задачи по тази
мисия съгласно разработените планове.
Нивото на амбиция по всяка мисия се основава на конкретни съюзнически отговорности и
на изпълнението на други национални задачи,
свързани със сигурността на страната.
9. Минимални изисквания към отбранител
ните способности, произтичащи от задачите на
въоръжените сили.
Минималните изисквания към способностите
са сили и средства, които гарантират успешното
изпълнение на задачите по всяка мисия. Те са
дефинирани на базата на десет планиращи сценария, илюстриращи възможните ситуации за
използване на въоръжените сили, и на разработените концепции и профили към планиращите
сценарии.
II. Структура на въоръжените сили.
1. Функционална структура на въоръжените
сили.
Въоръжените сили на Република България
изграждат единен комплект от сили и способности, необходими за осигуряване на националната
отбрана и за участие в колективната система
за сигурност на НАТО, Общата политика за
сигурност и отбрана на ЕС и други международни договорености при стриктно съобразяване с
ресурсните възможности на страната.
В съответствие с мисиите и задачите, поетите политически ангажименти и структурата на
силите на НАТО (МС-317/1) въоръжените сили в
рамките на единния комплект във функционално отношение изграждат Сили за развръщане и
Сили за отбрана.
· „Сили за развръщане“ са военни формирования от въоръжените сили с висока мобилност, с
висока и по-ниска степен на готовност, способни
да участват в операции на НАТО на територията
на алианса или извън нея по смисъла на член 5
от Вашингтонския договор, както и в операции
в отговор на кризи.
Силите за развръщане включват в състава
си формированията, декларирани за целите на
колективната отбрана, в съответствие с поетите
задължения и отговорности.
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· „Сили за отбрана“ са формирования от
въоръжените сили с ограничена мобилност, с
висока и по-ниска степен на готовност, способни да участват в операции по защита на териториалната цялост на страната или съседните
държави в системата на колективната сигурност
и отбрана, по защита на въздушния и морския
суверенитет на страната с интегрирани системи
в общата система на НАТО, осигуряващи принос
към националната сигурност в мирно време и
противодействие на потенциални асиметрични
заплахи.
Броят на формированията от Силите за отбрана с висока и по-ниска степен на готовност
се определ я в съответствие с изиск вани ята
на документите по планиране, развитието на
средата за сигурност, задачите по отбраната на
страната и реалните възможности за ресурсното
им осигуряване.
Силите включват в състава си формирования
от Сухопътните войски и Военновъздушните и
Военноморските сили, формирования за логистично и комуникационното осигуряване, пряко
подчинени на командващия на Съвместното
командване на силите, както и структури от
Стационарната комуникационно-информационна
система (КИС) и от бригада „Специални сили“.
Към Силите за отбрана се включват и структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Срокове за готовност за използване на въоръжените сили:
Сроковете за готовност на формированията
от въоръжените сили осигуряват необходимата
гъвкавост при планирането и провеждането на
операции. Приетата категоризация на военните
формирования на въоръжените сили е в съответствие с установената система на НАТО (MC
317/1) и включва 11 категории с период от 2 до
над 365 денонощия.
Формированията от ВС с категории от 1 до 9
формират Силите с нарастваща готовност. Формированията с категории 10 и 11 формират Силите с голяма продължителност на нарастване.
Силите с нарастваща готовност се подразделят на Сили с висока готовност и Сили с по-ниска
готовност.
Силите с висока готовност са формирования
от въоръжените сили с категория от 1 до 8 и с
готовност за използване от 2 до 90 денонощия.
Част от формированията с висока готовност
формират Силите за незабавно действие (СНД).
Съставът на СНД, необходим за изпълнение на
национални задачи, се определя от министъра
на отбраната по предложение на началника на
отбраната.
Силите с по-ниска готовност са формирования
от въоръжените сили с категория 9 и с готовност
за използване до 180 денонощия.
Броят на формированията с висока и с по-ниска готовност от Силите за отбрана се определя
в съответствие с изискванията на документите
по планиране, с развитието на средата за сигурност, задачите по отбраната на страната и с
реалните възможности за ресурсното им осигуряване. Привеждането на формированията от
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една степен в друга се извършва с установените
процедури и с утвърдените планове за нарастване
на готовността на въоръжените сили.
Комплектуването с личен състав, въоръжение и материални средства е в зависимост от
категорията на готовност.
Силите с голяма продължителност на нарастване са военни формирования от въоръжените
сили с дългосрочно формиране и нарастване и
са предназначени за използване при възникване
на най-неблагоприятния и отдалечен във времето
сценарий за широкомащабна операция по чл. 5
от Вашингтонския договор.
2. Организационна структура на въоръже
ните сили.
Организационната структура на въоръжените
сили определя нагледно броя на основните структури и облика на ВС като цяло. Организационната структура на въоръжените сили включва
Българската армия (Съвместното командване на
силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Стационарната
ком у никационно-информационна система и
бригада „Специални сили“)1 и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията.
В състава на въоръжените сили са включени и
военнослужещите от Министерството на отбраната и от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, прилагащи Закона за
администрацията.
2.1. Съвместно командване на силите.
Съвместното командване на силите (СКС)
е фу нк ц иона л но ин т ег ри ра на с т ру к т у ра на
оперативно ниво за командване и управление
при изпълнение на пълния спектър от мисии
на въоръжените сили на Република България.
Съвместното командване на силите осъществява
командване и оперативно управление на пряко
подчинените му военни формирования и на
определените сили и средства от видовете въо
ръжени сили за участие в съвместна операция.
Съвместното командване на силите обединява
и осъществява съвместната подготовка, планирането и провеждането на съвместните операции,
съвместното разузнаване, съвместната логистика
и съвместната комуникационно-информационна
поддръжка.
Съвместното командване на силите поддържа
и развива следните способности:
По мисия „Отбрана“ – за планиране и водене
на съвместна операция с пряко подчинените му
военни формирования и оперативно подчинени
формирования от видовете въоръжени сили за
прикритие на застрашения участък от държавната
граница съгласно сценариите с цел създаване на
условия за приемане и развръщане на съюзни
войски за провеждане на операция по чл. 5 от
Вашингтонския договор. При задействане на
чл. 5 от Вашингтонския договор и принос с
национални военни формирования от декларираните сили за действия на територията на други
1
След приемане на изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
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страни – членки на НАТО, СКС осъществява
национален контрол над българските военни
формирования, участващи в съюзната операция.
По мисия „Подкрепа на международния мир
и сигурност“ – за подготовка, комплектуване,
логистичното осигуряване, развръщане, осъществяване на национален контрол (административно управление), ротация и изтегляне на
националните контингенти, участващи в мисии
и операции извън територията на страната.
По мисия „Принос към националната сигурност в
мирно време“ – командване и управление на определените и оперативно подчинени сили и средства
от видовете въоръжени сили и осъществяване
на взаимодействие с местната администрация
и с подчинени структури на министерствата и
ведомствата.
Организационната структура на Съвместното
командване на силите към 2020 г. ще включва
Командване на СКС и формирования за бойно
осигуряване, поддръжка и подготовка.
Складовете и базите от бригада „Логистика“,
съхраняващи излишни за въоръжените сили
въоръжение, техника, боеприпаси и други материални ресурси, ще се разформират след освобождаването им от съхраняваните излишъци,
като квотата от личен състав на разформираните
складове и базите се пренасочи за осигуряване
на изграждането и поддържането на способности
за логистична поддръжка в бригада „Логистика“
и на способности за планиране и водене на съвместна операция от СКС и изпълнение на ангажиментите по поддръжка от страната домакин.
2.2. Сухопътни войски.
Сухопътните войски комплектуват, подготвят
и поддържат сухопътни формирования, способни
за участие в отбраната на страната за гарантиране на сигурността и териториалната є цялост
самостоятелно или в състава на съвместни оперативни сили. Поддържат в готовност и участват
с формирования в международни операции в
отговор на кризи извън територията на страната.
Оказват помощ на държавната и местната власт
по подготовка, поддръжка и защита на населението, националното стопанство и територията на
страната за реагиране при бедствия и кризи и за
преодоляване на последствията от тях. Оказват
съдействие при охрана на държавната граница
и на други стратегически обекти и в борбата с
незаконната миграция.
За изпълнение на задачите СВ поддържат и
развиват способности по трите мисии на въоръжените сили, както следва:
По мисия „Отбрана“ – за оперативно-тактическо развръщане и отбрана на страната самостоятелно и в системата за колективна отбрана,
участие в колективни отбранителни действия
извън територията на страната, участие в съвместни операции.
По мисия „Подкрепа на международния мир и
сигурност“ – за участие в международни операции в отговор на кризи извън територията на
страната за гарантиране на мира и сигурността,
участие в контрол над въоръженията и неразпространението на оръжия за масово унищожаване,
мерки за укрепване на доверието и сигурността.
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По мисия „Принос към националната сигурност
в мирно време“ – с изградените способности допринасят за защитата на критичната инфраструктура, подпомагат други държавни структури в
борбата с терористични групировки и трафика
на наркотици, хора и оръжия, оказват помощ на
държавната и местната власт за реагиране при
бедствия и кризи от невоенен характер.
Развитието на способностите на СВ е свързано с оптимизиране на организационната им
структура. Новите предизвикателства в стратегическата среда за сигурност, миграционната
вълна и трафикът на хора и фактът, че 68 на сто
от релефа на Република България е планински и
полупланински тип, в това число по протежение
на почти цялата южна и западна граница на страната, обуславят необходимостта от нарастване на
способностите на СВ за изпълнение на задачи
в тежки теренни и климатични условия и при
съдействие на органите на Гранична полиция
при охрана на държавната граница и в борбата
с незаконната миграция.
С новата организационна структура се цели
осигуряване на ефективно командване, управление и бойни действия в операции по гарантиране на сигурността и териториалната цялост на
страната, както и привеждане на структурата
съгласно изискванията на силите за развръщане
с нарастваща степен на готовност.
Организационната структура на Сухопътните
войски към 2020 г. ще включва Командване на
СВ, бойни формирования и формирования за
бойно осигуряване, поддръжка и подготовка.
Развитието на способностите на СВ изисква
създаване на условия за стартиране на основния
инвестиционен проект „Изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните
бригади“. Реализирането на този проект ще позволи превъоръжаването им с нова бойна машина
на пехотата и ще даде възможност за действия в
пълния спектър от сухопътни операции, включително нощем и в екст ремни к лиматични
условия. Едновременно с това ще се подобрят
маневреността, огневата мощ и мобилността на
формированията в зоната на операциите.
2.3. Военновъздушни сили.
Военновъздушните сили (ВВС) гарантират
въздушния суверенитет и сигурността на страната и съвместно с останалите видове въоръжени сили защитават териториалната є цялост,
участват в международни операции в отговор на
кризи извън територията на страната и оказват
помощ на населението при бедствия и кризи от
невоенен характер.
За изпълнение на задачите, произтичащи от
трите мисии, ВВС поддържат и развиват способности, както следва:
По мисия „Отбрана“ – за контрол на въздушното пространство; въздействие по обекти
от оперативно и стратегическо значение на
противостоящи сили; огнева поддръжка на сухопътните и военноморските сили; добиване на
разузнавателна информация от въздуха; въздушен транспорт и десантиране на личен състав
и товари и специални действия.
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По мисия „Подкрепа на международния мир и
сигурност“ – за въздушен транспорт и десантиране на личен състав и товари и авиомедицинска
евакуация при участие в международни операции
за гарантиране на мира и сигурността в отговор
на кризи извън територията на страната.
По мисия „Принос към националната сигурност
в мирно време“ – за контрол на въздухоплаването за гарантиране на въздушния суверенитет,
включително и чрез съвместно изпълнение със
сили и средства на други страни; прикритие на
стратегически обекти от критичната инфраструктура; формиране и разпространение на опозната
картина на въздушната обстановка; добиване на
разузнавателна информация от въздуха; въздушен
транспорт на личен състав и товари; превоз на
екипи за трансплантация на органи; авиомедицинска евакуация; унищожаване на невзривени боеприпаси; подпомагане на населението,
местните и централните власти при природни
бедствия, промишлени аварии и екологични катастрофи; спасителни и евакуационни дейности
и пожарогасене от въздуха.
Развитието на способностите на ВВС изиск
ва извършване на структурни промени, които
са насочени към повишаване ефективността на
организацията, оптимизиране на функционалните
и административни връзки между формированията, подобряване подготовката на курсанти
с разнородни летателни специалности, както и
подготовката на офицери, сержанти и войници
от всички родове войски на ВВС (авиация, зенитно-ракетни войски, радиотехнически войски,
комуникационни, информационни и навигационни системи (КИНС) и логистика).
От изк лючителна ва ж ност за развитието
на ВВС е създаване на условия за реализация
на основните проекти за модернизация – „Нов
тип основен многофункционален боен самолет
и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ и „Нови трикоординатни (3D) радари“.
При придобиване на нов тип боен самолет
ще продължи носенето на бойно дежурство с
част от основния състав на МиГ-29, а в същото време другата част ще се обучава на новия
самолет, което цели избягването на „вакуум“
в способностите на ВВС. Придобиването на
нов тип боен самолет на практика ще замени
трите вида използвани сега самолети – МиГ-21,
МиГ-29 и Су-25, което ще доведе до намаляване
на личния състав на ВВС и необходимите финансови средства за поддръжка на цялата бойна
авиация на страната при значително увеличаване
на оперативните способности. Ще се реши и
проблемът с освобождаване на честотния спектър, както и ще се постигне информационна и
оперативна съвместимост с въоръжените сили
на страните – членки на НАТО и ЕС, и ще се
преодолее дефицитът от способности.
Организационната структура на ВВС към
2020 г. ще включва Командване на ВВС, авиационни бази, зенитно-ракетна база и бази за
бойно осигуряване, поддръжка и подготовка,
като ще бъде отчетено освобож даването от
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излишно въоръжение, техника и редуциране на
личния състав след реализиране на основните
инвестиционни проекти за ВВС.
2.4. Военноморски сили.
Воен номорск и т е си л и (ВМС) за щ и та ват
интересите на Република България в морските
пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие
в подкрепа на международния мир и сигурност
и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи. За изпълнението
на задачите, произтичащи от трите мисии на
въоръжените сили, ВМС поддържат и развиват
отбранителни способности, както следва:
По мисия „Отбрана“ – за развръщане и интегриране с формированията на НАТО и ЕС в
определени срокове; водене на бойни действия
срещу въздушен, надводен и подводен противник;
поразяване на брегови цели; водене на минна
война; използване на специални сили; водене на
електронна война; ескорт на търговски и военни
кораби; контрол на корабоплаването; провеждане
на бойно търсене и спасяване, включително с
палубно базирана морска авиация; изграждане на
опозната картина на обстановката и устойчиво,
непрекъснато, скрито и оперативно управление на
силите при самостоятелни и съвместни операции.
По мисия „Подкрепа на международния мир
и сигурност“ – за участие в съвместни многонационални операции по борба с тероризма,
предотвратяване на незаконен трафик на хора,
стоки и оръжия по море и участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни
операции.
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ – взаимодействие с други
ведомства, правителствени и неправителствени
международни организации; контрол на корабоплаването; оказване на помощ на населението
при бедствия и аварии, защита на важни стратегически обекти и морската критична инфраструктура, участие в търсене и спасяване на хора
на море, хуманитарни и евакуационни операции,
принос в борбата с организираната престъпност
и трафика на наркотици, хора и оръжия.
Развитието на способностите на ВМС изисква
изграждане на мирновременна структура на ВМС,
която да е максимално близка до бойната, като
се запази принципът „корабите от един дивизион/
отряд да са от един и същ род сили на ВМС“.
Организационната структура на ВМС към
2020 г. ще включва Командване на ВМС, флотилия бойни и спомагателни кораби, два пункта за базиране, брегови ракетно-артилерийски
дивизион и формирования за бойно осигуряване
и поддръжка.
За развитието на способностите на ВМС е
необходимо да се създадат условия за стартиране
на основните инвестиционни проекти – „Придобиване на многофункционален модулен патрулен
кораб“ и „Модернизация на фрегати клас E-71“.
С реализацията на проектите ще се подобрят
значително способностите за водене на бойни
действия срещу надводен, подводен и въздушен
противник, контрол на корабоплаването и борбата с асиметрични заплахи на море.
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Наред с развитието на бойните кораби е необходимо да се придобие съвременна система за
командване и управление, да се подобрят способностите за водене на минна война, провеждането
на специални операции, както и придобиване на
буксири и минни заградители за ВМС.
2.5. Стационарна комуникационно-информа
ционна система.
Стационарната комуникационно-информационна система (СКИС) е предназначена да
осигури устойчива комуникационна и информационна поддръжка на системата за командване
и управление при изпълнение пълния спектър
от мисии и задачи на въоръжените сили на Република България.
Стационарната комуникационно-информационна система е основен доставчик на комуникационни и информационни услуги за видовете
въоръжени сили и Съвместното командване на
силите и поддържа способности за комуникационна и информационна поддръжка и информационна сигурност в съответствие с изпълнение
на задачите, произтичащи от мисиите на ВС.
Необходимостта от изграждане на способности
за киберзащита на системата за командване и
управление налага извършване на организационно-щатни промени на СКИС, като се създаде
структура за киберзащита.
2.6. Бригада специални сили.
Бригада специални сили (БрСпС) се състои
от специално формирани, организирани, подготвени и оборудвани формирования, използващи
способи и методи, различни от тези на конвенционалните сили. Бригада специални сили
е предназначена за провеждане на специални
операции в изпълнение на определени стратегически и ясно дефинирани оперативни цели.
Бригада специални сили поддържа способности,
които допълват съществуващите способности на
въоръжените сили, с ефективен инструмент за
реагиране на асиметрични и хибридни заплахи
и допринасят за повишаване общите военни
способности, за гарантиране на националната
сигурност и отбрана на страната и пълноценно
участие в системата на колективна сигурност
на НАТО и ЕС.
2.7. Структури на пряко подчинение на ми
нистъра на отбраната.
· Служба „Военна информация“.
Служба „Военна информация“ (СВИ) осигурява ранно откриване и предупреждаване за
рисковете и заплахите за сигурността на Репуб
лика България и стратегическа разузнавателна
информация за държавното и военното ръководство, българските контингенти зад граница,
НАТО, ЕС и партньорските служби.
Служба „Военна информация“ поддържа,
изгражда и развива способности в област „Информационно осигуряване“, свързани с добиване
и предоставяне на държавното и военното ръководство на своевременна и достоверна информация, допринасяща за вземане на политически и
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управленски решения в областта на сигурността
и отбраната на страната, в съответствие с изпълнение на задачите, произтичащи от мисиите
на Въоръжените сили.
Важен акцент в дейността на СВИ е изготвянето на обзорни аналитични материали по
глобални и регионални проблеми, както и на
разузнавателни експертизи в процесите на отбранително и оперативно планиране.
През периода до 2020 г. организационното
изграждане и функционирането на СВИ ще се
извършва в съответствие с приетия Закон за
военното разузнаване и предстоящите за разработка и приемане Правилник за устройството
и дейността на служба „Военна информация“ и
другите подзаконови актове.
Целта на реорганизацията и модернизацията
на СВИ ще бъде развитие на съществуващите
и придобиване на нови способности за стратегическо разузнаване, обработка и анализ на
разузнавателната информация, бързо и гъвкаво
пренасочване на разузнавателните и аналитичните ресурси при кризисни ситуации, ефективно
взаимодействие с разузнавателните структури на
НАТО и ЕС, разузнавателните органи на страните – членки на НАТО и ЕС, и партньорските
служби, създаване на качествени разузнавателни
информационни продукти и своевременното им
предоставяне, интегриране и оптимално използване на ресурсите и ефективно управление на
дейността.
· Служба „Военна полиция“.
Служба „Военна полиция“ (СВП) поддържа
и развива способности за изпълнение на задачи,
произтичащи от мисиите на ВС и Закона за
военната полиция.
Преструктурирането на службата ще е обвързвано с възлагане на допълнителни задачи
по охрана на стратегически обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и съвместните съоръжения, гарантиране на сигурността на чуждестранни военни
формирования при подготовка на територията
на страната и др.
· Военно-географска служба.
Военно-географската служба (ВГС) поддържа
и развива способности за осигуряване на географска информация/продукти (карти, схеми,
анализи на терена, цифрова информация за
местността и др.) на ВС и държавни ведомства
и организации.
Нас т оящата с т ру к т у ра и с ъс та в на ВГС
не позволява развитието на способностите за
поддържане на геодезическия и картографския
фонд; въвеждане в експлоатация на системата
за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни на МО и поддържането на
нейния жизнения цикъл; производство, поддържане, осигуряване и защита на интегритета на
цифрови географски данни. Необходими са висококвалифицирани кадри, способни да изпълняват
задачи в областта на геодезията, картографията,
фотограметрията и полиграфията.
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Във връзка с това се планират организационно-щатни промени във ВГС, като на базата на
съществуващи звена се създаде нова структура,
която да запази съществуващите и да развие нови
способности, свързани с поддържане на геодезически и картографски фонд и осигуряване на
публичен достъп до пространствените данни на
Министерството на отбраната (ВГС) чрез WEB
базирана информационна система.
· Национална гвардейска част.
Националната гвардейска част (НГЧ) поддържа и развива способности за изпълнение на
специфични задачи, като:
– организиране и провеждане на държавния
церемониал;
– представителна и протоколна дейност на
президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на отбраната и началника
на отбраната;
– осигуряване на мероприятия с национално
значение на други министерства.
Настоящата организационна структура на
НГЧ осигурява поддържането и развитието на
способностите за тяхното изпълнение.
· Военномедицинска академия.
Военномедицинската академия (ВМА) е съвременен лечебно-диагностичен, научен и учебен
център, чиято мисия е да опазва и възстановява здравето на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и да оказва
помощ на националното здравеопазване.
Развитието на способностите на ВМА ще
осигури изпълнение на задачите, произтичащи
от мисиите на ВС и Закона за лечебните заведения, и на поетите ангажименти в областта на
медицинското осигуряване съгласно „Цели за
способности 2013“.
С цел подготовка на медицински кадри за
нуждите на въоръжените сили се планира създаването на Център за професионално обучение,
който последователно ще прерасне във Военномедицински колеж и Военномедицински факултет
в рамките на Военномедицинската академия.
Тези организационно-щатни промени са насочени освен към развитие на способностите,
но и към увеличаване на приходите на ВМА.
· Централно военно окръжие.
Централното военно окръжие поддържа и
изгражда способности за организиране комплектуването на въоръжените сили с личен състав и
техника резерв в мирно и военно време, подготовка и обучение на български граждани в курсове
за начална и/или специална военна подготовка и
социална адаптация на освободените от военна
служба военнослужещи.
· Централен артилерийски технически изпитателен полигон.
Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) поддържа и развива
способности за изпълнение на задачи, свързани
с прецизни измервания, анализ, оценка, поли-
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гонни и лабораторни изпитвания на въоръжение
и боеприпаси, издава заключения, препоръки
и сертификати за качеството и годността на
изпитваното изделие.
Настоящата организационна структура на
ЦАТИП осигурява поддържането и развитието
на способностите за тяхното изпълнение.
· Комендантство.
Комендантство – МО, е структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната и военно формирование от въоръжените сили, което
осигурява ангажиментите на Министерството на
отбраната по българското участие в Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности на НАТО за управление на кризи
и реагиране при бедствия и в Щабния елемент
за интегриране на сили на НАТО (NATO Force
Integration Unit (NFIU); поддържа куриерските
връзки за доставки и разпределя криптографски
средства и материали на НАТО за Република
България; администрира и поддържа функционирането на автоматизираната информационна
система „Документооборот“ за класифицирана
информация и извършва специално изтриване
на материални носители за запис на класифицирана информаци я; извършва обу чение на
служителите от въоръжените сили с възложени
функции в областта на защитата на информацията; организира дейностите по планиране на
потребностите от движими вещи и осъществява
материално-техническото осигуряване на дейността на Министерството на отбраната; планира
и осъществява транспортното осигуряване; организира храненето, библиотечното обслужване
и размножаването на документи за нуждите на
служителите от Министерството на отбраната
и Комендантство – МО; извършва комуналнобитовите и санитарно-хигиенните дейности,
осигурява пожарната безопасност; заявява текущите строително-ремонтни работи и поддържа
помещенията в сградите на Министерството на
отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и на ул.
„Иван Вазов“ № 12.
· Военната академия „Г. С. Раковски“, Националният военен университет „В. Левски“ и Висшето
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ са висши
военни училища, които изпълняват дейности по:
– обу чение за придобиване на висше образование по ак редитирани професиона лни
направления;
– обучение на специалисти с висше образование за следдипломна квалификация;
– професионално обучение на военнослужещи
със средно образование;
– извърш ва не на нау ч ноизс ледоват елск а
работа;
– обучение в областта на сигурността и отбраната на страната, свързани с други задачи,
възложени от министъра на отбраната.
Организационната структура на военно-образователната система ще се запази, като ще се
изработят механизми за оценка на образовател-
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ните способности и проекти за тяхното развитие,
както и на възможността за придобиване на
комплексно авиационно образование.
III. Ръководство, командване и управление.
1. Ръководство.
Ръководството на въоръжените сили е дейност
и отговорност на политическото и военнополитическото ръководство на страната и се изразява
в способността, правото и задължението им за
създаване, поддържане и усъвършенстване на
нормативната база за развитието и функционирането на въоръжените сили, определяне на
ресурсите за отбрана (човешки, материални и
финансови), решаване кога, къде и как ще се
използват въоръжените сили.
2. Командване и управление.
Системата за командване и управление позволява на командирите/началниците и техните
щабове да изпълняват задачите, произтичащи
от мисиите на въоръжените сили.
Нивата на командване и управление представляват съвкупност от управленски звена, които
имат едно и също място в йерархичния строеж
на управленската структура.
Обособени са три нива на командване и управление на въоръжените сили: стратегическо,
оперативно и тактическо.
Стратегическото ниво на командване и управление включва Президента на републиката,
министъра на отбраната и началника на отбраната, подпомагани от щаб на отбраната и обща
и специализирана администрация на Министерството на отбраната.
Стратегическото ниво е отговорно за изпълнението на задачите на въоръжените сили,
произтичащи от определените мисии.
Оперативното ниво на командване и управление включва командващия на Съвместното
командване на силите, командващите/командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили, подпомагани от
техните щабове.
Оперативното ниво на командване и управление е отговорно за планирането и провеждането
на операции на територията на страната и извън
нея в определени пространствени, времеви и ресурсни рамки за постигането на стратегическите
цели. Това равнище осъществява връзката между
тактическото и стратегическото ниво.
Командващият на Съвместното командване
на силите осъществява командването на пряко
подчинените му военни формирования, както
и оперативното командване и управление на
придадените му военни формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на
съвместни операции.
Командващите/командирите на Сухопътните
войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили осъществяват командването и управлението на подчинените им военни формирования.
При провеждане на самостоятелни операции
командващите/командирите на видовете въоръжени сили командват и управляват подчинените
им тактически формирования. При съвместни
операции те формират щабни елементи на су-
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хопътния, военновъздушния и военноморския
компонент за управление на у частващите в
съвместната операция сили и средства.
Командващият на Съвместното командване
на силите и командващите/командирите на
Сухопътните войски, Военновъздушните сили
и Военноморските сили са непосредствено подчинени на Началника на отбраната.
Тактическото ниво на командване и управление включва командирите (началниците),
подпомагани от техните щабове, които осъществяват тактическо командване и управление на
подчинените им военни формирования, които са:
– от състава на Съвместното командване на
силите;
– от състава на видовете въоръжените сили;
– бригада „Специални сили“;
– стационарна КИС;
– от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Тактическото ниво на командване и управление на въоръжените сили е отговорно за провеждането на бойни, поддържащи и осигуряващи
действия от подразделенията за изпълнение на
поставените им задачи.
Командирите на стационарната КИС и БрСпС
са непосредствено подчинени на Началника на
отбраната.
3. Командна структура и командна верига на
въоръжените сили.
Командната структура на въоръжените сили
представлява съвкупност от структурни елементи,
образуващи йерархия. Тя определя разделение
на правомощията в процеса на функциониране
на системата за командване и управление и
се изразява във формалните и неформалните
връзки и отношения между нивата и звената на
управление в тяхното единство и подчиненост.
Командната структура на въоръжените сили
включва Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на:
Сухопътните войски, Военновъздушните сили,
Военноморските сили, военните формирования
на пряко подчинение на Началника на отбраната
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Командната верига на въоръжените сили е
съставна част на системата за командване и
управление, която показва последователност
или ред на подчиненост от най-старшия до
най-младшия командир/началник, посредством
която се осъществява командването и управлението, при спазване принципите на организационна подчиненост, интегриране, единоначалие
и йерархия в правомощията на командирите и
началниците.
IV. Численост на въоръжените сили и раз
пределение на личния състав по структури на
силите.
Въ ор ъ жен и т е си л и ще под д ърж ат о бща
численост не по-малко от 37 000 и не повече
от 40 000. В резултат на дълбоките реформи в
системата за отбрана и съкращенията на личен
състав, извършени през годините, към 2015 г.
числеността на въоръжените сили е достигнала
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критично ниво, под което ще е невъзможно да
бъдат изпълнявани някои от основните задачи.
Неизпълнението на инвестиционните планове
за модернизация и забавеният темп на освобождаване от излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси не позволяват
по-нататъшно съкращение на личния състав без
загуба на съществени отбранителни способности.
Чрез модернизация и придобиване на нови
платформи въоръжение и тех ника, както и
при освобождаване от излишъци (материални
ресурси, инфраструктура и др.) числеността на
въоръжените сили поетапно ще се намалява
от горния праг до не по-малко от 37 000 души.
По този начин ще се намаляват разходите за
издръжка на личен състав, а чрез създадени
нови правни механизми ще се гарантира, че
намаляваните разходи за личен състав ще бъдат
реинвестирани в отбраната – за модернизация
и бойна подготовка.
Бързо променящата се среда за сигурност и
редуцирането на личния състав на въоръжените
сили, както и ограничените финансови ресурси
за отбрана породиха необходимостта от надграждане и развитие на визията за доброволен
резерв на военните формировани я. С оглед
подобряване функционирането на доброволния
резерв се предвижда да се направи анализ на
разкритите длъжности и при необходимост да се
преразпределят между военните формирования.
Предвижда се създаване на отделни структурни
звена от доброволния резерв в длъжностните
разписания на военните формирования, в състав от отделения, взводове и роти, които ще
отговарят за дейности, свързани с подпомагане
и осигуряване изпълнението на задачите на
военните формирования. От друга страна, се
поражда необходимост от увеличаване на мобилизационните способности на въоръжените
сили и в тази насока се предвижда доброволният резерв да се явява ядро за сформиране на
военновременните формирования. Числеността
на доброволния резерв на въоръжените сили на
Република България до 2020 г. ще бъде до 3000
резервисти.
Към 31 декември 2018 г. съотношението на
личния състав за мирно време, без доброволния
резерв, по категории военнослужещи и цивилни
служители ще бъде, както следва:
· военнослужещи/цивилни служители – 78
на сто/22 на сто;
· категориите военнослужещи – офицери/
офицерски кандидати/серж анти/войници – 23
на сто/2 на сто/28 на сто/47 на сто;
· офицерите със звания – полковник/подполковник/майор/младши офицерски звания – 7 на
сто/13 на сто/20 на сто/60 на сто2 .
Относителният дял на числеността на Българската армия е, както следва:
В съотношенията на офицерите по звания не
се включват военнослужещите от служба „Военна
информация“, служба „Военна полиция“, военните
академии и висшите военни училища.
2
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·

Съвместно командване на силите – 10,7
на сто от личния състав на Българската
армия;
· Сухопътни войски – 46,2 на сто от личния
състав на Българската армия;
· Военновъздушни сили – 23,1 на сто от
личния състав на Българската армия;
· Военноморски сили – 12,2 на сто от личния
състав на Българската армия;
· Структури на пряко подчинение на Началника на отбраната – 7,8 на сто от личния
състав на Българската армия.
Правата и задълженията на гражданите и на
органите за ръководство на резерва на въоръжените сили, обществените отношения, свързани с
резерва на въоръжените сили, службата в него
и на военния отчет на гражданите са уредени
в Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
За военно време въоръжените сили ще се
допълват с военни формирования и структури
съгласно решение на Народното събрание за
определяне на военни формирования и структури
за допълване на въоръжените сили във военно
време и за определяне числеността на запаса от
25 октомври 2013 г. (ДВ, бр. 96 от 2013 г.). Воен
новременните формирования се комплектуват
със запасни и техника-запас съгласно Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България.
V. Комплектуване с основно въоръжение и
бойна техника.
Комплектуването на въоръжените сили с
основно въоръжение и бойна техника е съгл асно
таблицата.
ТАБЛИЦА
за комплектуване на въоръжените сили
с основно въоръжение и техника
Основно въоръжение и техника

към
31 декем
ври 2020 г.

Съвместно командване на силите
бойни бронирани машини

7

Сухопътни войски
танкове

90

бойни бронирани машини

404

артилерийски системи над 100 мм

190

Военновъздушни сили
бойни самолети

29

транспортни самолети

8

учебни самолети

17

бойни вертолети

6

транспортни вертолети

18

учебни вертолети

6

зенитноракетни комплекси

17

радиолокационни системи

20
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Основно въоръжение и техника

към
31 декем
ври 2020 г.

б е зп и ло т н а ле т ат е л н а с ис т ем а
(БЛС) *

1

Военноморски сили
бойни кораби

7

кораби за бойна поддръжка

10

спомагателни кораби

6

плаващи средства и съоръжения

18

вертолети

3

Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапц аров“
спомагателни кораби

1

Национален военен университет
„Васил Левски“
танкове

12

бойни бронирани машини

24

артилерийски системи над 100 мм

32

* Една безпилотна летателна система (БЛС),
включваща 4 безпилотни летателни апарата (БЛА).

VI. Логистично осигуряване.
Логистиката на въоръжените сили ще се
развива като комплексна дейност за изграждане
на физическия компонент на въоръжените сили
на базата на достиженията на науката и технологиите с цел гарантиране на осигуряването
на войските и силите с необходимите средства
и обсл у ж ващ и дейност и за подго т овката и
провеждането на операциите, както и за дейностите в мирно време. Логистиката ще бъде
компонентът, който свързва възможностите на
националната икономика с потребностите на
въоръжените сили.
Логистичното осигуряване на въоръжените
сили ще се извършва чрез оптимално съчетаване
на ресурсните възможности на националната
икономика с формите на многонационалната логистична поддръж ка. Ще се използват
по-активно възможностите на агенциите на
НАТО и възможностите, свързани с участие в
програми, проекти и инициативи на Алианса
и ЕС, както и със съюзници в двустранен или
многостранен формат.
Ограничените финансови ресурси за отбрана
и съвместният характер на бъдещите операции
насочват усилията към изграждане на фокусирана логистика във въоръжените сили със
способност за осигуряване на военните формирования с необходимото въоръжение, техника
и материални ресурси в точното място и време
и в необходимото количество за изпълнение на
възложените им задачи.
Приоритетно ще се развиват логистични
способности свързани със:
– поддържането на необходимите запаси от
материални ресурси, тяхното разпределение и
доставка;
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– поддръжка и ремонт на основното въоръжение и техника;
– придвижване и транспортиране;
– осигуряване на военната инфраструктура;
– повишаване на мобилността на декларираните формирования и осигуряване на навременна
и ефективна логистична поддръжка в хода на
операцията;
– оказване на военна помощ при поддръжка
от Република България като страна домакин на
съюзнически сили и организации;
– модернизиране на съществуващите медицински структури, оптимизиране взаимодействието между тях и управлението на системата
за военномедицинско осигуряване на въоръжените сили.
В съответствие с обособените нива за ръководство, командване и управление на въоръжените сили логистичната система се изгражда
на трите нива – стратегическо, оперативно и
тактическо.
Основен орган за управление на логистичното
осигуряване на стратегическо ниво е дирекция
„Логистика“ в Щаба на отбраната. Дирекцията
е орган за изготвяне на военноекспертни оценки
в областта на логистиката. Дирекцията подпомага министъра на отбраната при формиране
на политиката по логистичното осигуряване
на въоръжените сили и планира логистичното
осигуряване на въоръжените сили в рамките
на процесите на предварителното планиране и
планирането в отговор на кризи на стратегическо ниво.
Управлението на логистичното осигуряване
в Българската армия на оперативно ниво се
осъществява от отдели „Логистика“ от състава на Съвместното командване на силите и
командванията на видовете въоръжени сили.
Отделите „Логистика“ в СКС, СВ, ВВС и ВМС
подпомагат дейността на командващия на СКС
и командващите/командирите на видовете въо
ръжени сили в планирането, организирането и
управлението на всички дейности, свързани с
логистичното осигуряване на подчинените им
военни формирования.
На тактическо ниво в непосредствено подчинение на командващия на СКС и командващите/
командирите на СВ, ВВС и ВМС се изграждат
логистични формирования със способности,
осигуряващи изпълнението на техните функции
и задачи. Във военните формирования от СКС и
видовете въоръжени сили се изграждат изпълнителски логистични органи и звена, съобразени
със спецификата на изпълняваните функции и
задачи от тези формирования.
Схемата на логистичната система на въоръжените сили е показана в приложение от плана.
Промените в средата за сигурност и нарасналите изисквания на Алианса към Република
България за предоставяне на поддръжка като
страна домакин (ПСД) на съюзнически войски
и сили налагат обособяване на нови структурни
звена на стратегическо и оперативно ниво, които
да координират своевременното и качественото
изпълнение на дейностите по оказване на во-
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енна помощ като съставна част на ПСД, а на
тактическо ниво да се поддържат и изграждат
изпълнителски структури със способности, осигуряващи тези дейности.
След преструктуриране на запасите и освобождаването (реализиране или утилизация) от
излишните материални ресурси на тактическо
ниво ще бъдат извършени промени. Те ще засегнат най-вече бригада „Логистика“, която се
реорганизира в периода 2016 – 2020 г. в резултат
на освобождаване от излишни способности и
разформиране на част от подчинените є бази.
Сроковете за разформироване на военните формирования се съобразяват с реалното изпълнение
на мероприятията по освобождаването им от
излишните материални ресурси.
Управлението на логистичната система ще
се извършва чрез използване на автоматизирана
информационна система за обмен на логистична
информация и планиране на логистичното осигуряване. За осъществяване на дейностите по
развитие, внедряване и ефективно функциониране
на информационна система „Логистика на БА“
в СКС се изгражда щатно звено за изпълнение
на функциите и задачите на офис на системата,
пряко подчинено на командващия на СКС.
Ще продължи поддържането и развитието
на необходимите медицински способности и
структури за постигане на очакваното ниво на
медицинско осигуряване на въоръжените сили.
За осъществяване на ефективно медицинско
осигуряване на въоръжените сили е изградена
единна система, която включва органи за планиране на медицинското осигуряване в щабовете
на трите нива на системата за командване и
управление на въоръжените сили и Военномедицинската академия. Силите и средствата
за медицинското осигуряване се формират на
смесен принцип – от състава на ВМА и във
формированията от въоръжените сили.
Основните усилия за оптимизиране на медицинското осигуряване до 2020 г. сe насочват
към създаване на нови диагностични, лечебни и
евакуационни възможности както за територията
на страната, така и при операции зад граница.
V II. Ком у н и к а ц ион но и и нформа ц ион но
осигуряване.
Комуникационно-информационна система на
въоръжените сили осигурява поддържането на
ефективно и надеждно функциониране на системата за командване и управление чрез своевременно доставяне на необходимата информация на
точното място в целия спектър мисии и задачи
на ВС. Съставена е от пунктове за управление
на КИС, органи за управление на КИС и комуникационни и информационни мрежи.
За осигуряване на планираните ресурси за
комуникационно-информационната поддръжка
функционират структури на стратегическо, оперативно и тактическо ниво.
Структурата на КИС на стратегическо ниво
носи отговорност за планиране и осигуряване
на ресурсите за комуникационно-информационната поддръжка на системата за командване
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и управление на ВС. Тази структура определя
политиките за изграждане и развитие на КИС,
за предоставяне на услуги, за защита на информацията и за подготовка и обучение на кадри
за нуждите на КИС.
На стратегическо ниво ще продължат да се
поддържат в готовност и да се развиват КИС
на стационарни пунктове за управление на Върховното главно командване. В тях се развръщат
оперативни центрове от интегрираната комуникационно-информационна система за управление
на страната и имат готовност за осигуряване
на защитена свързаност и условия за работа на
оперативните групи на органите за държавно
военновременно управление.
Основните сили и средства са съсредоточени
в стационарна КИС, подчинена на Началника
на отбраната и осигуряваща комуникационноинформационната поддръжка на системата за
командване и у правление на ст ратегическо
ниво, както и привързването на пунктовете за
управление на оперативно и тактическо ниво в
районите за бойно използване.
Структурата на КИС на оперативно ниво
планира и управлява комуникационно-информационната система при подготовката и в хода
на съвместна операция.
На оперативно ниво основните сили и средства
са съсредоточени в мобилната КИС, подчинена
на командващия на Съвместното командване на
силите и изпълняваща задачи в негов интерес.
На тактическо ниво основните сили и средства са съсредоточени във формирования по
КИС, подчинени на командващите на видовете
въоръжени сили и изпълняващи задачи в техен
интерес.
Органите по КИС на структурите, пряко
подчинени на министъра на отбраната, планират
и изграждат КИС за изпълнение на основните
задачи и при необходимост ползват ресурси от
СКИС.
VIII. Образование, наука и обучение.
Военнообразователната система е изградена
като централизирана подсистема на системата
за подготовка на кадри за въоръжените сили
за всички категории военнослужещи за стратегическите, оперативните и тактическите звена
и разполага с необходимите инфраструктура,
сграден фонд, академичен състав и учебно-материална и полигонна база.
Елементите на военнообразователната система са пряко подчинени на министъра на отбраната и включват:
 Военна академия „Георги Стойков Раковски“;
 Национален военен университет „Васил
Левски“;
 Висше военноморско у чилище „Никола
Йонков Вапцаров“;
 Институт по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“.
Военна академия „Г. С. Раковски“, Национален
военен университет „В. Левски“ и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ като основни
елементи на военнообразователната система са
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акредитирани и оценени от Националната агенция
за оценка и акредитация (НАОА), имат действащи
системи за управление на качеството и отговарят
на националните и на европейските изисквания
за придобиване на висше образование. Същите
поддържат и развиват специфични способности
за изпълнение на следните дейности:
– обу чение за придобиване на висше образование по ак редитирани професиона лни
направления;
– обучение на специалисти с висше образование за следдипломна квалификация;
– професионално обучение на военнослужещи
със средно образование;
– за комплектуване на формированията за военно време с младши офицери се дава възможност
на студентите, обучаващи се във висшите военни
училища, да преминават военна подготовка и
да придобиват професионална квалификация
„Офицер от резерва“;
– извърш ва не на нау ч ноизс ледоват елск а
работа;
– обучение в областта на сигурността и отбраната на страната, свързани с други задачи,
възложени от министъра на отбраната.
Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е научна организация за научни изследвания,
научно-приложна дейност и научно-техническо
осигуряване в интерес на отбраната на страната, като поддържа и изгражда способности за
изпълнение на следните основни задачи:
– научноизследователски и научно-приложни
опитно-конструкторски в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и
военнотехническите имущества;
– подпомагане на интегрираните проектни
екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми
и проекти в интерес на отбраната;
– лабораторни, функционални, приемни и
полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, експертни оценки, анализи
и предложения;
– дейности, обезпечаващи жизнения цикъл
на отбранителни продукти – изготвяне на техническите изисквания, изпитвания и контролни
измервания, осигуряване на качеството и осигуряване на летателната годност;
– контрол на качеството и сертифициране
на военна и специална продукция, имущества
и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със
стандартите и съюзните публикации на НАТО
и Европейския съюз;
– стандартизация и защита на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната.
Военната академия, висшите военни училища
и Институтът по отбрана са уникални центрове
за подготовка на кадри в областта на военното
дело, националната сигурност, техническите и
обществените науки. Обучаващите се във Военната академия и висшите военни училища
студенти запълват свободния капацитет от обу-
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чаеми, определен от Националната агенция за
оценяване и акредитация, с което се осигуряват
допълнителни приходи, покриване изискванията
за учебна натовареност на преподавателския
състав и относително се намаляват финансовите разходи за индивидуалната подготовка на
военнослужещите.
С цел съобразяването с тенденциите за развитие на конкурентно способни специалности
и участието в международни и национални научноизследователски и образователни проекти
в правилниците за устройството и дейността на
Военна академия „Г. С. Раковски“ и на висшите
военни училища ще бъде предложено изменение
и допълнение, което да регламентира възможността за разкриване на спомагателни щатове
за цивилни служители до 20 на сто от числеността по основни длъжностни разписания, като
финансовото осигуряване ще бъде за сметка на
реализираните собствени приходи.
Не се налагат промени в организационната
структура на военнообразователната система.
Усилията ще се насочат към регулиране на
процеса и начините за осигуряване и придобиване
от български граждани на военна подготовка на
доброволен принцип. Обучението ще се извършва
по единни програми в Единния учебен център
за начална военна подготовка.
За подобряване системата по прием на кандидати за военна служба и за служба в доброволния резерв се предвижда всички български
граждани, желаещи да участват в конкурси, да
са придобили начална военна подготовка.
Обучението по специална военна подготовка
ще се извършва под ръководството на командирите на видовете въоръжени сили. На обучение
по специална военна подготовка ще преминават
назначените с договор за военна служба или за
служба в доброволния резерв, а на желаещите на
доброволен принцип – по заявка на Централното
военно окръжие.
Предвижда се в периода до 2020 г. да се предприемат действия за създаване на по-ефективен
подход и осигуряване на стимули за желаещи да
се обучават по военна подготовка на доброволен
принцип.
IX. Дислокация и инфраструктура.
Организационните структури на въоръжените сили са дислоцирани във войскови райони,
в които са разположени елементи на инфраструктурата за отбрана (сграден фонд, складове,
работилници, гаражи, както и военни летища,
пристанища, полигони, учебни центрове, стрелбища и т.н.), обслужващи ежедневната дейност и
бойната подготовка на военните формирования.
Общо елементите от основната инфраструктура
включват разгъната застроена площ (РЗП) около
3 155 000 кв. м.
В хода на преструктурирането към края на
2020 г. войсковите райони ще бъдат намалени,
което ще доведе до редуциране на площта на
елементите на основната инфраструктура с около
50 550 кв. м, както и до икономии на финансови
средства за поддръжка и ремонти.
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Подчинените формирования на Съвместното
командване на силите са дислоцирани в 42 войскови района.
Сухопътните войски са разположени в 17 гарнизона, в които са позиционирани 70 войскови
района и 7 гарнизонни стола.
Наличната инфраструктура на Военновъздушните сили е разположена в 77 войскови района
и в части от такива, от които 31 са основни, а в
останалите са разположени съоръжения, осигуряващи войсковата дейност (близки и далечни
приводни станции, свързочни възли, трафопостове, помпени станции).
Инфраструктурните съоръжения на Военноморските сили са дислоцирани в 42 войскови района:
21 от тях са от казармен тип, 6 – от складов тип,
2 – пристанища, 1 летище и 12 от друг тип.
Бригада специални сили е разположена в
5 войскови района.
Инфраструкт у рата за отбрана на другите
структури (служба „Военна полиция“, служба
„Военна информация“ и елементите на образователната система и учебните центрове) няма да
претърпи съществени изменения по отношение на
дислокация и РЗП на основната инфраструктура.
X. Поддържане на съществуващите и развитие
на нови отбранителни способности.
За поддържане на модерни и боеспособни
въоръжени сили и за реализиране на политиката в сферата на отбраната и сигурността в
съответствие с процеса на отбранително планиране на НАТО и с процеса на развитие на
отбранителни способности в ЕС ще се поддържа
и развива ефективно и ефикасно планиране на
отбраната, базирано на способности, целящо
изграждане, развитие, поддръжка и използване
на необходимите способности на въоръжените
сили за изпълнение на задачите по отбрана
на страната, изпълнение на задълженията на
Република България в системата за колективна
сигурност и отбрана, а също така и за принос
към националната сигурност в мирно време.
В съответствие с нивото на национална амбиция ще се изграждат, развиват и поддържат балансирани способности на трите вида въоръжени
сили за планиране и ефективно провеждане на
операции с приоритет в областите бойна ефективност, информационно осигуряване, командване,
управление и комуникация.
На базата на формулираните мисии и произтичащите от тях задачи с цел определяне на
необходимите способности на ВС са разработени
и утвърдени сценарии за планиране. Същите са
приоритизирани чрез Методика за приоритизиране на способности с дефицит. Националните
военни способности са структурирани в „Каталог
на способностите за развитие на ВС на Република
България“ в съответствие с приетите в НАТО
основни области, а именно:
· Подготовка (Prepare);
· Стратегическо развръщане (Project);
· Бойна ефективност (Engage);
· Поддръжка (Sustain);
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· Командване, управление и комуникации
(Consult, Command & Control);
· Защита и мобилност (Protect);
· Информационно осигуряване (Inform).
Подготовка – изисква способности за повишаване на ефективността на въоръжените сили
и на непосредствената подготовка преди участие
в операции и включва: обучение и подготовка,
провеждане на учения, планиране на операциите,
разработване на концепции и доктрини, изучаване на поуки от практиката, експериментиране,
стандартизация, придобиване, изследователска и
развойна дейност, провеждане на преговори за
статута на многонационалните формирования,
изграждане на многонационален капацитет.
Ще продължи развитието на Центъра за изследване, изграждане и развитие на способностите
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, катастрофи и аварии.
Ще продължи развитието на инициативата
Connected Training Initiative и реализирането
на проект с общо финансиране от НАТО за
свързване на Съвместното съоръжение Учебен
полигон „Ново село“ с полигоните в Хохенфелс и
Графенвьор, Германия, и тренировъчния център
на НАТО Бидгошч (Полша).
Ще продължи разработването на единен план
за подготовка с използването на Съвместните
съоръжения на територията на Република България, включително с участието на трети страни
от НАТО и страни партньори и преминаването
от двустранни към многостранни учения, подготовки и тренировки.
Ще продължи нашето участие в инициативата
на НАТО за Свързаност на силите, както и ще се
търсят допълнителни възможности за развитие
на способности на двустранна, многостранна основа и на основата на Концепцията за рамковата
нация. Приоритет ще бъде присъединяване към
групата от страни с рамкова нация Германия
и към командването в Шчечин (Полша) като
основно за Източна Европа.
Стратегическо развръщане – изисква способности за стратегическо развръщане в назначена
зона за съвместни операции.
Ще продължи членството на страната ни в
програмата на НАТО за Стратегически въздушен превоз С-17 и Многонационалния координационен център за превоз по море, с което ще
бъдат изпълнени изискванията за способности
за стратегическо развръщане в назначена зона
за съвместни операции.
Бойна ефективност – изисква способности за
ефективно бойно въздействие (пряко или непряко)
върху противника посредством прилагането на
физически или когнитивни ефекти чрез комбинация от съвместен маньовър и огнево поразяване,
а когато е подходящо – и чрез други оперативни
способи, мерки и механизми за налагане на
волята над противника.
За изпълнението на изискванията в тази
област съществен принос ще има придобиването на нова бойна бронирана машина заедно
със съответното оборудване, екипировката и
подготовката на 3 батальонни бойни групи от
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състава на механизираните бригади; придобиването на нов тип основен боен самолет заедно
с осигурената за него интегрирана поддръжка;
придобиването на модулен патрулен кораб и
модернизация на корабните платформи чрез
оборудване с противокорабен комплекс, система
за противовъздушна отбрана и торпедно въоръжение, трикоординатен радар, дистанционно
пилотируем летателен апарат и бойна информационна система.
Поддръжка – изисква способности за планиране и провеждане на мероприятия с цел
поддържане на боеспособността на войските и
силите, включващи придвижване и транспорт,
инженерно осигуряване, медицинско осигуряване, управление на доставките, поддръжката и
обслужването на въоръжението, бойната техника
и материалните средства.
Ще продължи участието ни в Многонационалното интегрирано логистично формирование
на НАТО.
Командване, управление и комуникации – изиск
ва способности, осигуряващи ефективно командване, управление и контрол на войските и силите
за изпълнение на поставените задачи.
Ще се изграждат способностите в областта на
комуникационно-информационните системи, системите за навигация и киберзащита. Приоритет
ще бъде развитието на Центъра за наблюдение,
анализ, реагиране и възстановяване на комуникационните и информационните системи в рамките
на проект „Киберзащита“ заедно с развитието
на автоматизираната информационна система и
адаптация на полевите системи за управление в
рамките на федерираните мрежи за управление
на мисиите (FMN) на НАТО.
Ще продължи развитието на инфраструктурата на Съвместните съоръжения, включително с
използването на финансиране от общите фондове
на НАТО. Приоритет ще бъдат изграждането,
развитието и усъвършенстването на пътната
инфраструктура, полигоните за маньовър, бойни
стрелби и подготовка на механизирани, танкови
и артилерийски подразделения, постоянен склад
за съхранение на боеприпаси (за УП „Ново
село“), летателните полета и съоръженията за
обслужване и ремонт на авиационна техника (за
летищата Безмер и Граф Игнатиево).
Защита и мобилност – изисква способности за
защита на личен състав, съоръжения, техника,
оборудване и дейности при заплахи от всякакво
естество и във всякакви ситуации с цел осигуряване на свободата на действие и допринасяне
към успеха на операцията.
С изпълнението на „Цели за способности 2013“
в областта на наземните средства за противовъздушна отбрана (ПВО), киберзащита и средства
за противоминна борба ще бъдат изпълнени
изискванията за защита на личния състав, съоръженията, техниката и дейностите от заплахи
от всякакво естество. Подмяната на наземно
базираните средства за ПВО ще се реализира
чрез многонационални проекти на НАТО и ЕС
в темп, зависещ от наличните средства.
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Информационно осигуряване – изисква способности за информационно осигуряване и предоставяне на навременна, целесъобразна и точна
разузнавателна информация.
Предвижда се нарастването на способностите
в тази област да се постигне чрез модернизация
на системите за наблюдение с придобиване на
4 – 6 трикоординатни радара.
Ще продължи участието на страната ни в
инициативата на НАТО за Съюзно земно наблюдение. Изгра ж дането на способности за
съвместно разузнаване, системно наблюдение
и непосредствено разузнаване ще допринесе за
цялостно изпълнение на изискванията.
В дългосрочен план ще е необходимо да
бъдат придобити ключови за съвременните операции способности за въздушно разузнаване и
наблюдение, изграждане и поддържане на обща
оперативна картина, комуникационно-информационна поддръжка, мобилна логистика, действия в градска среда, нощем и при екстремни
климатични условия и за защита на критична
инфраструктура.
XI. Ресурсно осигуряване.
Съгласно приетата от Народното събрание
Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република
България 2020 основен източник на финансиране
на отбранителните способности на въоръжените
сили е държавният бюджет и съответно бюджетът
на Министерството на отбраната (МО).
Финансовото осигуряване на дейностите в
Плана за развитие на въоръжените сили 2020
е съобразено с двата етапа на изпълнението на
плана.
Първи етап
Финансовата макрорамка за изпълнение на
първия етап от изграждането и развитието на
въоръжените сили е съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. (Решение № 847
на Министерския съвет от 2015 г.).
Финансовите средства, определени за Министерството на отбраната, през първия етап
са, както следва:
– 2016 г.
Бюджетът на МО за 2016 г. (в т.ч. средствата
от централния бюджет и трансфера за държавните висши военни училища) е в размер
1 187 173 хил. лв., което представлява 1,35 на
сто от БВП. Бюджетът позволява назначаване
на военнослужещи за достигане на списъчния
състав към 1 юли 2015 г. – приоритетно в декларираните военни формирования и стартиране на
инвестиционни проекти, изискващи значителни
финансови ресурси.
– 2017 г.
Определеният разходен таван за МО (в т.ч.
средствата от централния бюджет и трансфера за
държавните висши военни училища) е в размер
1 172 548 хил. лв., което представлява 1,28 на
сто от БВП. За достигане на 1,35 на сто от БВП
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е необходимо увеличение на разходния таван на
МО с 55 000 хил. лв., което ще позволи назначаване на 500 военнослужещи на вакантни длъжности, отразяване на планираното нарастване
на минималната работна заплата, ускоряване на
процесите по утилизация на излишните бойни
припаси и осигуряване ниво на подготовка на
декларираните формирования съгласно стандартите на НАТО.
Продължава изпълнението на инвестиционни проекти за придобиването на нов тип боен
самолет, многофункционален модулен патрулен
кораб и бойни бронирани колесни машини.
– 2018 г.
Определеният разходен таван за МО (в т.ч.
средствата от централния бюджет и трансфера за
държавните висши военни училища) е в размер
1 214 323 хил. лв., което представлява 1,28 на сто
от БВП. За достигане на 1,35 на сто от БВП е
необходимо увеличение на разходния таван на МО
с 64 000 хил. лв., което ще позволи назначаване
на 800 военнослужещи на вакантни длъжности
за намаляване на некомплекта от личен състав,
продължаване на процесите по утилизация на
излишните бойни припаси и запазване нивото
на подготовка на декларираните формирования
съгласно стандартите на НАТО.
Продължава изпълнението на инвестиционни
проекти за придобиване на нов тип боен самолет,
многофункционален модулен патрулен кораб и
бойни бронирани колесни машини.
Втори етап
През периода 2019 – 2020 г. се предвижда
увеличение на бюджета на МО до ниво 1,5 на
сто от БВП, което е използвано в планиращите допускания. В изпълнение на решенията от
Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс
през 2014 г. се очаква до 2024 г. бюджетът на МО
постепенно да достигне 2 на сто от БВП. Тези
финансови ресурси позволяват планово попълване на вакантните длъжности до утвърдените
длъж ностни разписани я (в т. ч. постоянни я
резерв) на определените структури.
В края на втория етап стремежът е съотношението на разходите за личен състав, текуща
издръжка и капиталови разходи да достигне
60:20:20, което съответства на средните норми
за страните от ЕС.
Нивото на капиталови разходи е 20 на сто
от общите бюджетни разходи и позволява изпълнението на инвестиционни проекти, които
са започнали през първия етап, и стартиране
на други приоритетни инвестиционни проекти,
включени в портфолиото от проекти. По този
начин ще бъде намалена зависимостта на въо
ръжените сили от страни извън НАТО и ЕС.
В периода 2019 – 2020 г. разчетените финансови ресурси ще осигурят функционирането на
въоръжените сили и изпълнението на определените им мисии и задачи, както и ще създадат
възможности за провеждане на политика по
доходите, провеждане на подготовка, продължаване процеса на модернизация и придобиване
на ново въоръжение и техника.
19
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 520 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. за
държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за ремонт, свързан с преустройство на лечебните заведения.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Националните
стандарти за финансови отчети за малки и
средни предприятия, приети с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия“ се заменят със „счетоводни
стандарти“.

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Общите разпоредби се изменят така:
„ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чрез Националните счетоводни стандарти
се постигат:
1. съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в област
та на счетоводството и на Международните
счетоводни стандарти;
2. унифицирано прилагане на възприетата
международна счетоводна терминология;
3. пълно обхващане на счетоводните обекти;
4. законосъобразност при мотивирането,
разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието
счетоводна политика;
5. единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.
Националните счетоводни стандарти се
прилагат от предприятия, ориентирани към
печалба, които съставят финансови отчети с
общо предназначение.
Ориентирани към печалба предприятия
са тези, които се занимават с търговска,
промишлена, финансова или други подобни
дейности, независимо от организационната
или правната им форма.
За предприятията с нестопанска цел в частния и публичния сектор или за правителството
е предназначен специален счетоводен стандарт,
като останалите счетоводни стандарти се
прилагат от тези предприятия, доколкото са
подходящи за тяхното счетоводно отчитане.
Предприятията, които прилагат националните счетоводни стандарти, са определени със
Закона за счетоводството.
Основните принципи и предположения, на
основата на които се съставят финансовите
отчети и се осъществява текущото счетоводно
отчитане, са определени със Закона за счетоводството.
Финансовите отчети се съставят на базата
на предположението, че предприятието е действащо и ще продължи да функционира в предвидимо бъдеще. Приема се, че предприятието
няма нито намерението, нито необходимостта
да ликвидира или да съкрати съществено
дейност та си. Когато предприятието има
намерение или необходимост да ликвидира
или да съкрати дейността си, финансовите
отчети се съставят на ликвидационна или на
друга подходяща база и използваната база се
оповестява в приложенията към финансовите
отчети.
Информацията, представена във финансовите отчети, трябва да е разбираема, уместна,
надеждна и сравнима.
Разбираема е информацията, съдържаща
се във финансовите отчети, необходима за
вземането на икономически решения от потребители, притежаващи познания в областта на
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стопанската дейност и счетоводното отчитане
на предприятията, и представена по ясен и
достъпен начин.
Уместна е информацията, съдържаща се
във финансовите отчети, която е необходима
за нуждите на потребителите при вземане на
решения и която е в състояние да помогне
да се оценят минали, настоящи или бъдещи
събития, да потвърдят или да коригират свои
предишни оценки.
Надеждна е информацията във финансовите
отчети, която не съдържа съществени грешки
и пристрастност и представя достоверно финансовото състояние, резултатите от дейността
и паричните потоци на предприятието. Не
могат да се считат за надеждни финансови
отчети, които чрез специално подбрана или
неправилно представена информация целят
да повлияят върху вземането на решение или
върху оценката за постигане на определен
резултат или последствие.
Сравнима е информацията, която дава
възможност на потребителите да съпоставят
финансовите отчети на дадено предприятие от
различни отчетни периоди за определяне на
тенденциите във финансовото му състояние и
резултатите от дейността му. Потребителите
също така трябва да могат да съпоставят финансови отчети на различни предприятия, за
да сравняват и оценяват финансовото им състояние, резултатите от дейността и паричните
им потоци. Представянето, класификацията
и методите на оценка на активите, пасивите,
приходите и разходите, отчитането на сходни
сделки и други събития и условия се запазват
и прилагат последователно в рамките на едно
предприятие и през следващи отчетни периоди.
Предприятията информират потребителите
за счетоводната политика, прилагана при
съставяне на финансовите отчети, както и за
всяка промяна в тази политика и ефектите
от промяната.
Настоящите стандарти с оглед на правилното и еднаквото прилагане на разпоредбите
на счетоводното законодателство определят
следните счетоводни понятия: финансово
състояние, резултати от дейността и парични
потоци на предприятията.
Финансово състояние е способността на
предприятието да финансира дейността си.
Финансовото състояние е съотношението
между разполагаемите и необходимите финансови средства на предприятието към определен момент или за определен период. То
е съвкупност от икономически и финансови
показатели, характеризиращи способността на
предприятието към устойчиво развитие, в т.ч.
към поемане на финансовите му задължения.
Резултатите от дейността представляват
взаимовръзката между приходите и разходите на дадено предприятие за определен
отчетен период. За резултатите от дейността
се съставя отчет за приходите и разходите.
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Печалбата на предприятието е показател за
оценка на резултатите от дейността или за
възвръщаемостта на инвестициите или доходите от акции.
Елементите, пряко свързани с оценяването
на финансовото състояние на предприятието,
са активите, пасивите и собственият капитал,
представени в баланса към определена дата.
Актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от
който се очаква в предприятието да постъпят
бъдещи икономически ползи.
Пасив е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития,
уреждането на което се очаква да доведе до
изходящ поток от ресурси на предприятието,
съдържащ икономически ползи.
Собствен капитал e остатъчната стойност
на активите на предприятието след приспадане
на всичките му пасиви.
Активи
Бъдещата икономическа изгода от един
актив е възможността му пряко или косвено
да допринесе за потока от парични средства
или парични еквиваленти към предприятието.
Тези парични потоци могат да се получат от
използването на актива или от освобождаването от него.
Предприятието обикновено използва своите
активи за производство на стоки или услуги,
които са в състояние да задоволят желанията
или потребностите на клиентите, които са
готови да заплатят за тях, и така допринасят
към паричния поток на предприятието. Самите
парични средства обслужват предприятието.
Бъдещата икономическа изгода от използването на актива може да се получи от
предприятието по различни начини. Активът
може да бъде използван самостоятелно или в
комбинация с други активи в производството
на стоки или услуги, които се продават от
предприятието; да бъде разменен за други
активи; да бъде използван за уреждане на
задължения или да бъде разпределен към
собствениците на предприятието.
Голяма част от активите са материални
(имат веществена или физическа форма). Веществената форма не е задължително свойство
на актива. Някои активи са нематериални, като
например патентите и авторските права, при
условие че бъдещата икономическа изгода от
тях се очаква да се получи от предприятието
и те се контролират от предприятието.
Много активи, като например вземания
и имоти, са свързани с юридически права,
включително правото на собственост. При
определяне съществуването на даден актив
правото на собственост не е най-същественото
значение. Така например имот, държан по
договор за лизинг, представлява актив, при
условие че предприятието контролира ползите,
които се очаква да постъпят от имота.
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Активите на предприятието са резултат
от минали сделки или от други минали събития. Предприятията обикновено получават
активи, като ги купуват или произвеждат, но
друг вид сделки или събития също могат да
генерират активи. Например такива активи
могат да бъдат земи или имоти, получени от
правителството като част от програма за насърчаване на икономическия растеж в даден
район, и откриването на минерални залежи,
замяна, дарения и др.
Сделки или събития, които се очаква да
настъпят в бъдеще, не пораждат актив. Намерението за купуване на материални запаси
или на дълготрайни активи само по себе си
не отговаря на определението за актив.
Генерирането на актив е в тясна връзка с
извършването на разход, но те не съвпадат
задължително. Когато предприятието извършва разходи, това може да е предпоставка, че
се търси бъдеща икономическа изгода, но
не е неопровержимо доказателство, че е получен актив. По аналогичен начин липсата
на свързан разход не пречи дадена позиция
да отговаря на определението за актив и да
отговаря на критериите за признаването му
в баланса. Такива могат да бъдат обекти,
получени като дарение.
Пасиви
Основна характеристика на пасива е, че
предприятието има съществуващо задължение. Задължението може да бъде правно или
възникнало в резултат на установени бизнес
отношения и търговски практики.
Правното задължение произтича от обвързващ договор или от законово изискване
и може да се събира принудително. Такива
обикновено са случаите с дължими суми за
получени стоки и услуги или задължения
към бюджета.
Задължение, възникнало в резултат на
установени практики, произтича от действията на самото предприятие. Като пример
може да се даде отстраняване на дефекти на
стоката сред гаранционния срок за сметка
на предприятието съгласно търговската му
политика. Сумите, които се очаква да бъдат
изразходвани по отношение на вече продадените стоки, са пасив.
Уреждането на съществуващо задължение
обикновено предполага плащане на парични
средства, прехвърляне на други активи, предоставяне на услуги, замяна на това задължение
с друго задължение или превръщане на задължението в собствен капитал. Задължение може
да бъде погасено и по друг начин, например
доброволно или принудително отказване на
кредиторите от вземанията им.
Необходимо е да се прави разлика между
съществуващо задължение и бъдещ ангажимент. Намерението на предприятието да закупи актив в бъдеще не поражда съществуващо
задължение. Задължение най-често възниква
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само тогава, когато активът бъде доставен или
предприятието сключи неотменимо споразумение за придобиване на актив. Неотменимо
споразумение означава, че последиците от
неспазването му носят значителни санкции
и неустойки за предприятието.
Пасивите, както и активите са резултат от
минали сделки или от други минали събития.
В резултат на придобиване на стоки и ползване
на услуги възникват търговски задължения
(освен в случаите, когато стоките и услугите
са платени в аванс или при доставката), а
получен банков кредит води до задължение за
погасяване на кредита. Предприятието може
да признае като пасив бъдещи отстъпки за
клиентите си, изчислени на базата на годишен
оборот. В този случай продажбата на стоки в
миналото е сделката, която поражда пасива.
Собствен капитал
Собствен капитал е остатъкът от признатите активи след приспадане на признатите
пасиви. В баланса на предприятието той може
да бъде класифициран в отделни подкатегории. Например в корпоративно предприятие
сумите, внесени от акционерите, неразпределената печалба, резервите могат да бъдат
показани отделно.
Създаването на резерви може да е регламентирано с устав или със закон с цел
осигуряване на предприятието и на неговите
кредитори на допълнителна мярка за защита
от ефектите на загубите. Могат да се създават
и други резерви. Наличието и размерът на
резерви е информация, която може да е уместна за вземане на решения от ползвателите.
Създаването на такива резерви представлява
заделяне на неразпределената печалба, а не
разходи.
Стойността на собствения капитал в баланса зависи от оценката на активите и пасивите.
Съществуват редица предприятия, като
предприятие на едноличен търговец, събирателно дружество, някои видове държавни
предприятия, за които не се изисква наличие
на капитал, или законовата и подзаконовата
нормативна база за тези предприятия често се
различава от тази за търговските дружества.
Например за едноличните търговци цялата
печалба на предприятието е доход на собственика, а за държавните предприятия съществуват специфични правила за разпределяне
на печалбите към собствениците. Независимо
от това определението за собствен капитал е
подходящо и за такива предприятия.
Елементите, пряко свързани с печалбата,
са приходите и разходите. Признаването и
оценяването на приходите и разходите и
оттук – и на печалбата, зависи отчасти от
концепциите за капитала и поддържането
на капитала.
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Приход е увеличението на икономическите
изгоди през отчетния период под формата на
входящи потоци или увеличение на активи,
или намаление на пасиви, които водят до
увеличение на собствения капитал, което не
е свързано с вноски в капитала.
Разход е намалението на икономическите
изгоди през отчетния период под формата
на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, което води
до намаление на собствения капитал и не е
свързано с разпределения между собствениците на капитала.
Приходите и разходите се представят в
отчета за приходите и разходите по начин,
който осигурява необходимата информация
за вземане на стопански решения. Нормална
практика е да се прави разграничение между
приходите и разходите, които възникват в хода
на обичайната дейност на предприятието, и
тези, които не са свързани с нея. Това разграничение дава възможност да се прецени
способността на предприятието да генерира
парични средства и парични еквиваленти
в бъдеще. Например случайни дейности от
рода на освобождаване от дълготрайни материални активи или дългосрочна инвестиция
е малко вероятно да се повтарят редовно.
При разграничаване на приходи и разходи от
обичайната дейност и приходите и разходите,
възникващи от случайни сделки, е необходимо да се отчита характерът на дейността на
предприятието, тъй като обичайни приходи
и разходи за едно предприятие могат да имат
случаен характер за друго.
Приходи
Приходите на предприятието обхващат както приходите от обичайна дейност (приходи),
така и приходите от случайни или нехарактерни за основната дейност на предприятието
приходи (печалби).
Приходите възникват в хода на обичайна
дейност на предприятието.
Печалбите представят други приходи, които
отговарят на определението за приходи, но
може да възникват или не в хода на обичайната дейност на предприятието. Печалбите
представляват увеличение на икономическите
изгоди и като такива не се различават по характера си от приходите. Ето защо те не се
разглеждат като отделен елемент, свързан с
определянето на печалбата на предприятието
като цяло.
Печалбите включват например тези приходи, които възникват при освобождаването
от дълготрайни активи. Определението за
приходи включва и нереализираните печалби,
например такива, които възникват от преоценка на ценни книжа, за които има пазар,
както и такива, които се явяват в резултат на
увеличение на балансовата сума на дълготраен
актив. Когато печалбите се признават в отчета

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

за приходите и разходите, те се представят
отделно от приходите, възникнали в резултат
на обичайната дейност на предприятието,
тъй като информацията за тях е полезна за
вземане на стопански решения.
Приходите могат да доведат до получаване
или увеличаване на различни видове активи – парични средства, вземания, стоки и
др. Приходите може да възникнат в резултат
от уреждане на пасив или размяна на стоки
и услуги. Например предприятието може да
предостави стоки и услуги на заемодател за
погасяване на кредит.
Разходи
Разходите на предприятието обхващат разходи, които възникват в хода на обичайната
дейност, и такива, които не са свързани пряко
с обичайната дейност (загуби). Разходи, които
възникват в хода на обичайната дейност на
предприятието, могат да включват отчетната
стойност на продадените активи, заплати,
амортизации и др. Тези разходи обикновено
представляват изходящ паричен поток или
други краткотрайни или дълготрайни активи,
като материални запаси, имоти, машини и
съоръжения.
Загубите представляват други позиции,
които отговарят на определението за разходи,
но може да възникват или не в хода на обичайната дейност на предприятието. Загубите
представляват намаления на икономическите
изгоди и като такива не се различават по характера си от другите разходи. Ето защо те не
се разглеждат като отделен елемент, свързан с
определянето на печалбата на предприятието
като цяло.
Загубите могат да включват такива разходи,
които са настъпили в резултат на природни
бедствия, като пожар или наводнение, както
и разходи, възникващи при отписването на
дълготрайни активи. Определението за разходи
включва и нереализираните загуби.
Когато загубите се признават в отчета
за приходите и разходите, те се представят
отделно от разходите, възникнали в резултат
на обичайната дейност на предприятието,
тъй като информацията за тях е полезна за
вземане на стопански решения.
Концепции за капитала и поддържане на
капитала
Счетоводството се осъществява, като се
прилага концепцията за поддържане на капитала.
Счита се, че предприятието поддържа финансовия си капитал, когато неговият стойностен размер в края на отчетния период е
най-малко равен на размера му в началото на
отчетния период след приспадане на: вложения капитал от собствениците през периода;
сумите, разпределени между собствениците;
преоценката, отразена в собствения капитал.
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Счита се, че предприятието поддържа физическия си капитал, когато неговият физически производствен капацитет (или ресурсите
и средствата, необходими за постигането на
този капацитет) е най-малко равен на размера му в началото на отчетния период след
приспадане на: вложения капитал от собствениците през периода; сумите, разпределени
между собствениците; преоценката, отразена
в собствения капитал.
Основната разлика между двете концепции
за поддържане на капитала е в третирането на
ефектите от промените в цените на активите
и пасивите на предприятието. Концепцията
за поддържане на финансовия капитал не
изисква използването на конкретна база на
оценяване, докато концепцията за поддържане
на физическия капитал трябва да се основава
на текущата стойност като база за оценяване,
която би следвало да бъде платена, ако един
актив се придобива към момента, или която
би била необходима за уреждане на пасив
(задължение) към момента.
Счита се, че предприятието е поддържало
своя капитал, когато в края на периода има
толкова капитал, колкото е имало и в началото на периода. Всяка сума над тази, която е
била необходима за поддържане на капитала
в началото на периода, е печалба.
Концепцията за поддържане на капитала
и базата за оценяване на активите и пасивите на предприятието определят счетоводния
модел, използван при съставянето на финансовите отчети. Различните счетоводни
модели имат различна степен на уместност
и надеждност. Изборът на счетоводния модел
зависи от ръководството на предприятието в
съответствие с настоящите общи положения
за съставяне на финансовите отчети.
Признаване на активи, пасиви, приходи и
разходи във финансовите отчети
Признаване е процесът на включване на
елементите във финансовите отчети. Всеки
елемент следва да се включи в баланса или в
отчета за приходите и разходите, ако отговаря
на определението за актив, пасив, приход или
разход, и е вероятно бъдещите икономически
изгоди, свързани с този елемент, да бъдат
получени или да излязат от предприятието и
всеки от елементите има цена на придобиване
или стойност, която може да бъде оценена
надеждно. Ако такъв елемент на финансовия
отчет не е бил включен в баланса или в отчета
за приходите и разходите, грешката не може
да се поправи чрез обяснителни бележки в
приложенията към финансовите отчети или
чрез оповестяване на счетоводната политика.
Между елементите на финансовите отчети съществува взаимовръзка, която изисква
позиция, която отговаря на определението и
на критериите за признаване на конкретен
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елемент – например актив, автоматично да
се признае друг елемент – например приход
или пасив.
Вероятност за бъдещи икономически изгоди
Оценките на степента на несигурност, свързана с потока на бъдещи икономически изгоди,
се правят на базата на доказателства, които
съществуват към датата на изготвяне на финансовия отчет. Тези оценки се правят отделно
по отношение на всяка съществена позиция и
за група от множество отделни несъществени
позиции. Например, когато е вероятно, че
вземанията, дължими на предприятието, ще
бъдат платени, вземането се признава в баланса
като актив. Когато е вероятно вземането да
не бъде събрано (платено от клиента), се признава разход, който представлява намаление
на икономическите изгоди.
Надеждност на оценяването
Дадена позиция следва да се признае във
финансовите отчети, ако тя има цена на
придобиване или друга стойност, надеждно
оценена.
В много случаи цената на придобиване или
себестойността са известни. Но има случаи,
при които цената на придобиване или стойността трябва да бъде оценена приблизително.
Използването на разу мни приблизителни
оценки е съществена част от изготвянето на
финансовите отчети и не нарушава тяхната
надеждност. Когато обаче не може да се направи разумна приблизителна оценка, позицията не се признава в баланса или в отчета
за приходите и разходите.
Позиция, която към определен момент не
отговаря на критериите за признаване, може
да отговори на изискванията за признаване
към по-късна дата в резултат от последващи
обстоятелства или събития.
Позиция, която не е призната във финансовите отчети, но е уместно потребителите
да са информирани за нея, се оповестява в
приложенията към отчетите или в допълнителни обяснителни бележки.
Признаване на активи
Актив се признава в баланса, когато е
вероятно бъдещите икономически изгоди да
бъдат получени от предприятието и активът
има цена на придобиване или стойност, която
може да бъде оценена надеждно.
Актив не се признава в баланса, когато е
извършен разход и е вероятно икономически
изгоди да не бъдат получавани от предприятието след края на текущия счетоводен период.
Такава сделка води до признаване на разход в
отчета за приходите и разходите. Признаването
на разход в отчета за приходите и разходите
означава, че не са налице доказателства, че
предприятието ще получава бъдещи икономически изгоди, което да наложи признаването
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на актив, и че първоначалното намерение на
ръководството е било генериране на бъдещи
икономически изгоди.
Признаване на пасиви
Пасив се признава в баланса, когато е вероятно, че ще има изходящ поток от ресурси,
съдържащи икономически изгоди в резултат
от уреждане на съществуващо задължение, и
че сумата, с която ще се извърши уреждането,
може да бъде оценена надеждно.
Признаване на приходи
Приход се признава в отчета за приходите и разходите, когато има увеличение на
бъдещите икономически изгоди, свързано
с увеличение на актив или с намаление на
пасив, и то може да бъде оценено надеждно.
Признаването на приход се извършва едновременно с признаването на увеличението на
актив или с намалението на пасив (например
при увеличение на активите при продажба
на стоки или услуги или намаление на пасив
при отписване на задължение).
Признаване на разходи
Разходи се признават в отчета за приходите и разходите, когато има намаление на
бъдещите икономически изгоди, свързани с
намаление на актив или увеличение на пасив,
и то може да бъде оценено надеждно. Признаването на разходи се извършва едновременно
с признаването на увеличение на пасив или
намаление на актив (например начисляване
на дължими заплати или други суми на наети лица или амортизация на амортизируеми
дълготрайни активи).
Разходите се признават в отчета за приходите и разходите, когато има пряка връзка
между извършените разходи и получените
приходи, тоест при спазване на изискването
за съпоставимост на разходите и приходите
и едновременното или комбинираното им
признаване, когато тези приходи и разходи
са резултат от едни и същи сделки или други
събития. Например разходите, формиращи
себестойността на произведените стоки, се
признават едновременно с прихода, получен
от продажбата на тези стоки.
Разходи, които се очаква да възникнат
през няколко отчетни периода и нямат пряка
връзка с отчитането на приходи, се признават
в отчета за приходите и разходите в съответствие с избрана от предприятието база за
разпределяне на такива разходи. За пример
на такъв разход може да служи амортизацията, която е свързана с използването на
дълготрайни активи.
Разход се признава в отчета за приходите
и разходите, когато разходът не е свързан
с бъдещи икономически изгоди или когато
бъдещите икономически изгоди не отговарят
или престанат да отговарят на изискванията
за признаване в баланса като актив.
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Разход се признава в отчета за приходите и разходите и когато възниква пасив без
признаване на актив.
Оценяване на активи, пасиви, приходи и
разходи
Оценяването е процес на определяне на
стойностите, по които предприятието отчита
във финансовите си отчети активите, пасивите,
приходите и разходите. Оценяването включва избор на базата на оценяване. Базите за
оценяване могат да са: цена на придобиване,
себестойност или справедлива стойност.
Цена на придобиване е цената, включваща
покупната стойност плюс преките разходи по
придобиването. В цената на придобиване не се
включват възстановимите данъци, търговски
отстъпки или рабати, както и други непреки
разходи, свързани с придобиването.
Себестойност е оценката на произведените
(създадените) в предприятието активи и услуги,
която се определя от стойността на вложените
материали, разходите за преработка и другите
разходи, пряко свързани с производството
на съответната продукция или извършената
услуга. В себестойността не се включват административните, финансовите, разходите за
съхранение, продажба и други, които не са
свързани пряко с производството на съответната продукция или с извършената услуга.
Справедлива стойност представлява сумата,
за която даден актив може да бъде разменен
или даден пасив да бъде уреден, в сделка
между информирани и желаещи осъществяването на сделката страни, при справедливи
пазарни условия.“
§ 3. В „СС 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3.1 думите „стандарти за финансови
отчети на малки и средни предприятия“ се
заменят със „счетоводни стандарти“.
2. В т. 3.2, букви „а“ и „б“ думите „стандарти за финансови отчети на малки и средни
предприятия“ се заменят със „счетоводни
стандарти“.
3. Създава се нова т. 16.9:
„16.9. Собствените акции или дялове и акциите в асоциирани и смесени предприятия се
записват единствено в статиите, предвидени
за тази цел.“
4. Досегашните т. 16.9 – 16.22 стават съответно т. 16.10 – 16.23.
5. Създават се т. 16.24 и 16.25:
„16.24. Микропредприятията, избрали да
съставят съкратен баланс в съответствие с
чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат
да съставят баланс, който съдържа най-малко
информация по раздели, обозначени с букви.
16.25. Малките предприятия, избрали да
съставят съкратен баланс в съответствие с
чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат
да съставят баланс, който съдържа най-малко
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информация по раздели, обозначени с букви,
и по групи, обозначени с римски цифри, като
вземанията по раздел В, група II от актива на
баланса и задълженията по раздел В от пасива
на баланса със срок на получаване или погасяване над една година се посочват отделно
от тези, които имат срок на получаване или
погасяване, по-кратък от една година.“
6. В т. 18.1:
а) в радел А „Разходи“ Статия 9 „Извънредни разходи“ се отменя;
б) досегашните статии 10 – 13 стават съответно статии 9 – 12;
в) в раздел Б „Приходи“ Статия 9 „Извънредни приходи“ се отменя;
г) досегашните статии 10 и 11 стават съответно статии 9 и 10.
7. В т. 18.2:
а) в основния текст изречение първо се
заличава, а в изречение второ след думата
„разходи“ се добавя „според функцията на
разходите“;
б) статии 12, 13, 14 и 15 се изменят така:
„Статия 12: Данък върху печалбата (корпоративен данък);
Статия 13: Финансов резултат след данъчно
облагане;
Статия 14: Други данъци, алтернативни на
корпоративния данък;
Статия 15: Финансов резултат (печалба
или загуба).“;
в) статии 16, 17, 18 и 19 се отменят.
8. Създават се т. 20.4 и 20.5:
„20.4. Микропредприятията, избрали да
съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона
за счетоводството, могат да съставят отчет за
приходите и разходите, който съдържа наймалко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали
и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или
загуба).
20.5. Малките предприятия, избрали да
съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона
за счетоводството, могат да групират в една
статия, наречена „Брутен финансов резултат“,
следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите – според същността на разходите, Статия 1 и Статия
2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3
и Статия 4 от раздел Б;
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б) в отчета за приходите и разходите – според функцията на разходите, статии от 1, 2,
3 и 6.“
9. В т. 21.1 думите „извънредните приходи/
разходи и“ се отменят.
10. В т. 24.1 изречение второ се изменя така:
„Описанието и анализът на информацията
се представя по ред, съответстващ на разделите, групите и статиите в баланса и отчета
за приходите и разходите.“
11. Точка 24.2 се изменя така:
„24.2. Освен оповестяванията, изисквани от
Закона за счетоводството, от този и от останалите счетоводни стандарти, в приложението
допълнително се оповестяват:
а) информация за счетоводната политика,
която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна
се оповестяват причините за нея;
б) в случай че нетекущите (дълготрайните)
активи са признати в баланса по преоценена
стойност, в табличен вид се оповестява:
аа) изменението на резерва от преоценка
в рамките на отчетния период заедно с обяснение за данъчното третиране на разликите
от преоценка, както и
бб) балансовата сума, която би била приз
ната, ако нетекущите (дълготрайните) активи
не са били преоценени;
в) в случай че активи, различни от финансови инструменти, се оценяват по справедлива
стойност, се оповестяват:
аа) използваните методи и техники за
оценка, когато за дадения актив няма активен пазар;
бб) за всяка категория активи, различни
от финансови инструменти, се оповестява
справедливата стойност и разликите от промените в оценката на стойността, отчетени
като текущи приходи или разходи, или като
резерви от преоценка;
вв) таблица, показваща изменението на
резерва от оценяване по справедлива стойност
в рамките на отчетния период;
г) размерът на всички условни задължения,
гаранции или непредвидени разходи, които не
са включени в баланса; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани
или асоциирани предприятия се посочват
отделно;
д) размерът на предоставените аванси и
кредити на административния персонал и
членовете на органите на управление, като
се посочват лихвеният процент, основните
условия и върнатите суми или отписаните
суми, както и задълженията, поети в полза
на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с
посочване на общата сума за всяка категория;
е) информация за размера и характера на
отчетените приходи или разходи, които са с
особено голям размер или обхват;
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ж) сумата на задълженията в счетоводния
баланс, които стават дължими и изискуеми
след повече от 5 години; информацията се
посочва общо за раздел „Задължения“ и поотделно за всяка статия от него;
з) сумата на задълженията в счетоводния
баланс, за които са предоставени обезпечения, с описание на естеството и формата на
обезпечението; информацията се посочва общо
за раздел „Задължения“, и
и) средносписъчният брой на персонала
през отчетния период.“
12. Създават се нови т. 24.3 и 24.4:
„24.3. Микропредприятията по смисъла на
Закона за счетоводството могат да не оповестяват информацията, изисквана от този
стандарт, при условие че условните задължения по т. 24.2, буква „г“ и предоставените
аванси и кредити по т. 24.2, буква „д“, както
и информация относно придобиването на
собствените им акции, изисквана от чл. 187д
от Търговския закон, е оповестена в бележка
под линия към баланса на предприятието. В
случаите на придобиване на собствени акции
микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през
отчетния период, както и частта от записания
капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване
или прехвърляне на собствени акции, когато
то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела,
който те представляват в записания капитал.
24.4. Средните, големите предпри яти я
и предприятията от обществен интерес по
смисъла на Закона за счетоводството освен
информацията, изисквана от т. 24.2, в приложението допълнително оповестяват:
а) измененията в нетекущите (дълготрайните) активи през отчетния период, като
посочват:
аа) стойността на всяка група и статия на
нетекущите активи в началото и в края на
отчетния период;
бб) постъпилите в предприятието и отписаните нетекущи активи през отчетния период;
вв) последващи преоценки;
гг) амортизации в началото и в края на
отчетния период, както и начислените през
отчетния период;
дд) капитализираната сума в стойността
на нетекущите активи през отчетния период,
когато лихвата се капитализира в съответствие
с МСС 23 „Разходи по заеми“;
б) когато дълготрайните финансови активи
са признати по цена на придобиване и тази
цена е по-висока от справедливата им стойност, се оповестява:
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аа) балансовата стойност и справедливата
стойност на отделните активи или на сходни
групи активи;
бб) причините, поради които балансовата
стойност не е намалена, в т. ч. основанията
и предположенията, поради които се счита,
че справедливата стойност на тези активи ще
бъде увеличена;
в) размера на възнагражденията, изплатени
през отчетния период на административния
персонал и на членовете на органите на
управление във връзка с функциите им, и
всички задължения, възникнали или поети
по отношение на пенсиите на бивши членове
на тези органи, като се посочва общата сума
за всяка категория; тази информация не се
оповестява, ако това ще доведе до установяване на възнаграждението на конкретно лице;
г) средносписъчния брой на персонала по
категории; ако в отчета за приходите и разходите не са оповестени отделно, се оповестяват и:
аа) разходите за възнаграждения;
бб) разходите за осигуровки, като отделно се
оповестяват осигуровките, свързани с пенсии;
д) когато в баланса е призната провизия за
отсрочени данъци, се оповестяват крайните
салда на отсрочените данъци и измененията
на тези салда през отчетния период;
е) за предприятията, в които отчитащото
се предприятие притежава 20 на сто или повече от капитала им, с изключение на тези,
които са несъществени за целите на вярното
и честно представяне, се посочва следната
информация, отделно за всяко предприятие:
аа) на и менова н ие т о и седа л и ще т о на
предприятието;
бб) притежаваният дял от капитала на
предприятието;
вв) собственият капитал и печалбата или
заг убата на предпри ятието за последни я
отчетен период, за който е налице приет
годишен финансов отчет; тази информация
не се оповестява от предприятие майка по
отношение на дъщерните му предприятия,
включени в консолидация;
ж) броят и номиналната стойност на записаните акции/дялове през отчетния период;
з) броят и номиналната стойност за всеки
клас акции, когато има повече от един клас
акции, а при липса на такава – отчетната
стойност за всеки клас;
и) издадените от предприятието ценни
книжа, включително конвертируеми облигации и аналогични ценни книжа или права,
с посочване на техния брой и правата, свързани с тях;
к) за предприятията, в които отчитащото
се предприятие е неограничено отговорен
съдружник, се посочва наименованието, седалището и правната им форма;
л) следната информация, когато отчитащото
се предприятие е предприятие от група:
аа) наименованието и седалището на предприятието майка;
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бб) наименованието и седа лището на
предприятието, което съставя консолидиран
финансов отчет за най-голямата група от
предприятия, в която се включва отчитащото
се предприятие;
вв) на и менова н ие т о и седа л и ще т о на
предприятието, което съставя консолидиран
финансов отчет за най-малката група от предприятия, в която се включва отчитащото се
предприятие, и което е включено в отчета на
предприятието по буква „аа“;
гг) мястото, където могат да се получат
копия от консолидираните финансови отчети
на предприятията по букви „аа“, „бб“ и „вв“;
м) разпределението на печалбата или покриване на загубата;
н) характерът и стопанската цел на договореностите на предприятието с други лица, които
не са представени в счетоводния баланс, при
условие че рисковете или изгодите от такива
договорености са съществени и доколкото
оповестяването на тези рискове или изгоди
е необходимо за оценяване на финансовото
състояние на предприятието, като например:
договорености за споделяне на риска и на изгодите, произтичащи от факторинг, продажба
с уговорка за обратно изкупуване, продажба
на консигнация, продажба с предварително
плащане на цената и други подобни.“
13. Създават се т. 24.5 – 24.7:
„24.5. Големите предприятия по смисъла на
Закона за счетоводството допълнително към
изискванията на Закона за счетоводството,
счетоводните стандарти и т. 24.1 – 24.4 оповестяват размера на нетните приходи от продажби, разпределени по категории дейности и
по географски пазари, когато тези категории
и пазари се различават съществено.
24.6. Предприятията оповестяват допълнителна информация, която не е представена в
други съставни части на финансовия отчет, но
чието оповестяване е необходимо за вярното
и честно представяне на имущественото и
финансовото състояние, отчетения финансов
резултат, промените в паричните потоци и в
собствения капитал на предприятието.
24.7. Предприятие майка, което е и дъщерно
предприятие и е освободено от задължение да
съставя консолидирани финансови отчети по
реда на СС 27 – Консолидирани финансови
отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни
предприятия, оповестява в индивидуалния си
финансов отчет следната информация:
а) наименованието и седалището на предприятието майка, което съставя консолидирани финансови отчети;
б) факта, че предприятието е освободено от
съставяне на консолидиран финансов отчет.“
14. Досегашните т. 24.3 и 24.4 стават съответно т. 24.8 и 24.9.
15. Точки 26.1 – 26.6 се отменят.
16. Приложение № 2 към „СС 1 – Представяне на финансови отчети“ се изменя така:
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„Приложение № 2
към СС 1 – Двустранна форма
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на …………………………………………
за …………………………………………
Наименование
на разходите
а

Сума (в хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Наименование
на приходите
а

А. Разходи

Б. Приходи

1. Намаление на запасите
от продукция и незавършено производство

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:

2. Разходи за суровини,
материали и външни услуги, в т.ч.:

а) продукция

а) суровини и материали

б) стоки

б) външни услуги

в) услуги

3. Разходи за персонала,
в т.ч.:

2. Увеличение на запасите
от продукция и незавършено производство

а) разходи за възнаграждения

3. Разходи за придобиване
на активи по стопански
начин

б) разходи за осигуровки,
в т.ч.:

4. Други приходи, в т.ч.:

аа) осигуровки, свързани
с пенсии

а) приходи от финансирания

4. Разходи за амортизация
и обезценка, в т.ч.:

Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 +
3 + 4)

а) разходи за амортизация
и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:

5. Приходи от у частия
в дъщерни, асоциирани
и смесени предприятия,
в т.ч.:

аа) разходи за амортизация

а) приходи от участия в
предприятия от група

бб) разходи от обезценка

6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати
като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:

б) разходи от обезценка
на текущи (краткотрайни)
активи

а) приходи от предприятия от група

5. Други разходи, в т.ч.:

7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:

а) балансова стойност на
продадените активи

а) приходи от предприятия от група

б) провизии

б) положителни разлики
от операции с финансови
активи

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3
+ 4 + 5)

в) положителни разлики
от промяна на валутни
курсове

Сума (в хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2
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Наименование
на разходите

Сума (в хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

а
6. Разходи от обезценка
на фи на нс ови а к т и ви,
вк л юч и т ел но и н вес т иц и и т е, п р и з н ат и к ат о
тек у щи (краткосрочни)
активи, в т.ч.:

ВЕСТНИК
Наименование
на приходите
а
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Сума (в хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Общо финансови приходи
(5 + 6 + 7)

а) отрицателни разлики
от промяна на валутни
курсове
7. Разходи за лихви и други
финансови разходи, в т.ч:
а) разходи, свързани с
предприятия от група
б) отрицателни разлики
от операции с финансови
активи
Общо финансови разходи
(6 + 7)
8. Печалба от обичайна
дейност

8. Заг уба от обичайна
дейност

Общо разходи (1 + 2 + 3
+ 4 + 5 + 6 + 7)

Общо приходи (1 + 2 + 3
+ 4 + 5 + 6 + 7)

9. Счетоводна печа лба
(общо п ри ход и – общо
разходи)

9. С ч е т о в о д н а з а г у б а
(общо п ри ход и – общо
разходи)

10. Разходи за данъци от
печалбата
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния
данък
12. Печалба (9 – 10 – 11)

10. Загуба (9 + ред 10 и
11 от раздел А)

Всичко (Общо разходи + 10
+ 11 + 12)

Всичко (Общо приходи + 10)

Дата на съставяне: ……………..……

Съставител: ……….……….

Ръководител: ………….….…..

17. Приложение № 3 към „СС 1 – Предоставяне на финансови отчети“ се изменя така:

“

„Приложение № 3
към СС 1 – Форма според функцията на разходите
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ..........................................
за ..........................................
Сума (в хил. лв.)
Наименование на приходите и разходите

текуща
година

предходна
година

а

1

2

1. Нетни приходи от продажби
2. Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки)
3. Брутна печалба или загуба (1 – 2)
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Сума (в хил. лв.)

Наименование на приходите и разходите

текуща
година

предходна
година

а

1

2

4. Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки)
5. Административни разходи (включително амортизации и обезценки)
6. Други приходи
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
а) приходи от участия в група предприятия
8. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:
а) приходи от група предприятия
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
а) приходи от група предприятия
10. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,
признати като текущи (краткосрочни) активи
11. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:
а) разходи, свързани с група предприятия
12. Данък върху печалбата (корпоративен данък)
13. Финансов резултат след данъчно облагане
14. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
15. Финансов резултат (печалба или загуба)
Дата на съставяне: ……………..……

Съставител: ……….……….

§ 4. В „СС 24 – ОПОВЕСТЯВА НЕ Н А
СВЪРЗАНИ ЛИЦА“, в т. 2 определението
„Свързани лица“ се изменя така:
„Свързано лице“ е лице по смисъла на Международните счетоводни стандарти, приети в
съответствие с Регламент (EO) № 1606/2002
на Европейския парламент и на Съвета от 19
юли 2002 г. за прилагането на международните
счетоводни стандарти (ОВ, L 243, 11/09/2002).“
§ 5. В „СС 27 – КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 „Определения“:
а) определенията „Предприятие майка“
и „Дъщерно предприятие“ се изменят така:
„Предприятие майка“ е юридическо лице,
което упражнява контрол спрямо едно или
повече дъщерни предприятия.
„Дъщерно предпри ятие“ е юридическо
лице, контролирано от друго юридическо лице
(предприятие майка). Юридическите лица,
които са дъщерни на дъщерното предприятие,
също се смятат за дъщерни предприятия на
предприятието майка.“;
б) наименованието на определението „Предприятия от група“ се изменя така:
„Група предприятия“;
в) в определението „Конт рол“ д у мите
„чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството“ се
заменят с „т. 4.2 от този стандарт“;

Ръководител: ………….….…..“

г) определението „Консолидиран финансов
отчет“ се изменя така:
„Консолидиран финансов отчет“ е финансов отчет, който представя имущественото и
финансовото състояние, отчетения финансов
резултат, промените в паричните потоци и в
собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно, че те са
едно предприятие.“;
д) създава се определение „Предприятие
от обществен интерес“:
„Пред п ри я т ие о т общес т вен и н т ерес“
е предприятие по смисъла на § 1, т. 22 от
допълнителните разпоредби на Закона за
счетоводството.“
2. В т. 3.1 думите „отчетения финансов резултат“ се заменят с „финансовите резултати
от дейността“, а думите „предприятията от
групата“ се заменят с „групата предприятия“.
3. Точка 4 става т. 4.1 и в нея в наименованието думата „съставящи“ се заменя с „които
съставят“, а в основния текст думите „в случаите, посочени в Закона за счетоводството“
се заменят със „съгласно изискванията на
Закона за счетоводството и този стандарт“.
4. Създават се т. 4.2 – 4.5:
„4.2. Консолидирани финансови отчети се
съставят от предприятие майка, което:
а) притежава мнозинство от гласовете
на акционерите или съдружниците в друго
предприятие (дъщерно предприятие);
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б) е акционер или съдружник в дъщерното
предприятие и има право да назначава или да
освобождава мнозинството на членовете на
административното ръководство и/или членовете на управителния или надзорния съвет
на друго предприятие (дъщерно предприятие);
в) има право да упражнява господстващо
влияние върху предприятие (дъщерно предприятие), в което е акционер или съдружник
по силата на договор или клауза в учредителния му акт;
г) е акционер или съдружник, притежаващ
най-малко 20 на сто или повече от правата на
глас в друго предприятие, и мнозинството на
членовете на административното ръководство
и/или членовете на управителния или надзорния съвет на другото предприятие, които са
заемали длъжностите си през последните два
отчетни периода и до датата на съставяне на
консолидираните финансови отчети, са назначени единствено по силата на упражняване на
правата на глас; консолидиран финансов отчет
по изречение първо не се съставя, когато друго
предприятие има правата, посочени в букви
„а“ – „в“, по отношение на това предприятие;
д) единствено то контролира мнозинството
от гласовете на акционерите или съдружниците
в това предприятие (дъщерно предприятие)
по силата на договор с други акционери или
съдружници в предприятието;
е) има правомощията да упражнява или
действително да у пра ж н ява доминиращо
влияние или контрол върху дъщерното предприятие;
ж) предпри ятието майка и дъщерното
предприятие се управляват общо от предприятието майка.
4.3. При определяне правата на предприя
тието майка за целите на т. 4.2, букви „а“,
„б“, „г“ и „д“ към правата на предприятието
майка се добавят правата на глас и правата
на назначаване или освобождаване, притежавани от всяко друго дъщерно предприятие
или от всяко лице, действащо от свое име,
но за сметка на предприятието майка или на
друго дъщерно предприятие.
4.4. При определяне правата на предприятието майка за целите на т. 4.2, букви „а“,
„б“, „г“ и „д“ правата, определени в т. 4.3, се
намаляват с правата, произтичащи от:
а) акции и дялове, държани за сметка на
лице, различно от предприятието майка или
негово дъщерно предприятие;
б) акции и дялове, държани като обезпечение, при условие че правата по тях се
упражняват съгласно получените инструкции;
в) акции и дялове, които се държат във
връзка с предоставяне на заеми като част от
обичайните стопански дейности, при условие
че правото на глас се упражнява в интерес на
лицето, предоставило обезпечението.
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4.5. За целите на т. 4.2, букви „а“, „г“ и „д“
общият брой на правата на глас на акционерите
и съдружниците в дъщерното предприятие се
намалява с правата на глас, които са свързани
с акции или дялове, притежавани от същото
предприятие, от негово дъщерно предприятие
или от лице, действащо от свое име, но за
сметка на някое от тези предприятия.“
5. Създават се нови т. 5.1 – 5.3:
„Предприятия, които могат да не съставят
консолидирани финансови отчети:
5.1. Предприятие майка не съставя консолидиран финансов отчет (освободено предприятие), когато то е и дъщерно предприятие,
чието собствено предприятие майка е местно
лице или предприятие майка от друга държава – членка на Европейския съюз, в един
от следните случаи:
а) предприятието майка на освободеното
предприятие притежава всички акции или
дялове в освободеното предприятие, като не
се вземат под внимание акциите или дяловете
в освободеното предприятие, които се притежават от членовете на неговото административно ръководство и от членовете на неговия
управителен или надзорен съвет по силата на
закон или по силата на учредителния му акт;
б) предприятието майка на освободеното
предприятие притежава 90 на сто или повече от акциите или дяловете в освободеното
предприятие, като останалите акционери или
съдружници в него са одобрили освобождаването.
5.2. Точка 5.1 се прилага, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) освободеното предпри ятие майка и
вси ч к и нег ови д ъщерн и п ред п ри я т и я са
включени в консолидиран финансов отчет на
по-голямо обединение от предприятия, чието
предприятие майка е местно лице или от
друга държава – членка на Европейския съюз;
б) консолидираният финансов отчет по
буква „а“ и годишният консолидиран доклад
за дейността на по-голямото обединение от
предприятия са съставени от предприятието
майка на това обединение в съответствие
със законодателството на държавата членка,
където се намира седалището на предприятието, или в съответствие с Международните
счетоводни стандарти.
5.3. Предприятие майка не съставя консолидиран финансов отчет (освободено предприятие), когато то е и дъщерно предприятие,
чието собствено предприятие майка е местно
лице или предприятие майка от друга държава – членка на Европейския съюз, при
условие че:
а) са изпълнени изискванията по т. 5.2, и
б) съдружниците или акционерите на освободеното предприятие, които притежават не
по-малко от 10 на сто от записания капитал,
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когато предприятието е акционерно дружество или командитно дружество с акции,
или не по-малко от 20 на сто от записания
капитал, когато предприятието е с друга
правна форма, не са поискали съставянето
на консолидиран финансов отчет поне шест
месеца преди края на отчетния период на
текущия отчетен период.“
6. Създават се т. 5.4 – 5.6:
„5.4. Предприятие майка не съставя консолидиран финансов отчет (освободено предприятие), когато то е и дъщерно предприятие,
чието собствено предприятие майка е от трета
държава (не е местно лице или предприятие
майка от друга държава – членка на Европейския съюз), при условие че са изпълнени
едновременно следните условия:
а) освободеното предприятие и всички
негови дъщерни предприятия са включени в
консолидиран финансов отчет на предприятие
майка от трета страна;
б) консолидирани ят финансов отчет е
съставен в съответствие с изискванията на
националното счетоводно законодателство,
законодателството на Европейск и я съюз,
Международните счетоводни стандарти или
по аналогичен на тях подход;
в) консолидираният финансов отчет на
предприятието майка от третата страна е
одитиран от един или повече одитори или одиторски дружества, лицензирани да извършват
одит съгласно законодателството на държавата,
приложимо към предприятието майка;
г) изпълнени са изискванията на т. 5.3.
5.5. Предприятие, включително предприятие от обществен интерес, може да не се
включва в консолидираните финансови отчети,
когато е изпълнено поне едно от следните
условия:
а) в изключително редки случаи, когато
информацията, необходима за изготвянето на
консолидираните финансови отчети, не може
да бъде получена без прекомерни разходи или
ненужно забавяне;
б) акциите или дяловете на предприятието
се притежават единствено с цел последващата
им продажба;
в) сериозни дългосрочни ог раничени я
въ зп реп я тст ват п редп ри я т иет о ма йка да
упражнява своите права върху активите на
предприятието или да управлява предприятието, или да осъществява единно управление.
5.6. Без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна
информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за
счетоводството), всяко предприятие майка се
освобождава от задължението за съставяне
и представяне на консолидирани финансови
отчети, ако:
а) всичките му дъщерни предприятия са
незначителни, разглеждани поотделно и като
цяло;
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б) всичк ите м у дъщерни предпри яти я
могат да бъдат изключени от консолидиране
съгласно т. 5.5.“
7. Досегашните т. 5.1 – 5.3 стават съответно
т. 5.7 – 5.9.
8. В т. 14 „Оповестяване“:
а) в т. 1 думите „Закона за счетоводството“
се заменят с „този стандарт“;
б) създава се т. 3а:
„3а. когато предприятието е изключено
от консолидираните финансови отчети на
основание т. 5.5 и 5.6, за него се оповестява
следната информация:
а) наименование и седалище на предприятията, изключени от консолидация;
б) делът от капитала на изключените от
консолидация дъщерни предприятия, притежаван от предприятието майка и неговите
дъщерни предприятия или от лица, които
действат от свое име, но за сметка на тези
предприятия;
в) обяснява причините за изключването
по т. 5.5;“.
§ 6. Създава се счетоводен стандарт „СС
42 – Прилагане за първи път на Националните
счетоводни стандарти“:
„СС 42 – ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Н А Н А Ц ИОН А Л Н И Т Е С Ч Е Т ОВ ОД Н И
СТАНДАРТИ
Цел
Целта на настоящия стандарт е първите финансови отчети на предприятието по
Националните счетоводни стандарти, както
и неговите междинни финансови отчети да
съдържат информация, която:
а) да е ясна за ползвателите и съпоставима
за всички отчетни периоди;
б) да дава подходяща отправна точка за
последващото счетоводно отчитане в съответствие с Националните счетоводни стандарти, и
в) да даде конкретни предписания, които
трябва да се спазват по отношение на използваните политики към датата на първия
финансов отчет, съставен по Националните
счетоводни стандарти.
1. Обхват
1.1. Настоящият стандарт се прилага от
предпри яти ята, прилагащи за първи път
Националните счетоводни стандарти, когато
предходната счетоводна база на предприятието са били Международните счетоводни
стандарти.
1.2. Предприятие може само веднъж да
бъде предприятие, прилагащо за първи път
Националните счетоводни стандарти.
1.3. Първите годишни финансови отчети на
предприятието по Националните счетоводни
стандарти са първите отчети, в които предприятието прилага Националните счетоводни
стандарти и декларира, че спазва Националните счетоводни стандарти. Финансовите отчети
по Националните счетоводни стандарти са
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първите финансови отчети на предприятието
по Националните счетоводни стандарти, ако
финансови отчети за предходния период са
съставени в съответствие с Международните
счетоводни стандарти и не съответстват на
Националните счетоводни стандарти, или
предприятието не е представяло финансови
отчети за предходни периоди.
1.4. Предприятието следва да представи
сравнителна информация за предходния отчетен период за всички позиции, представени
във финансовите отчети, както и определена
сравнителна текстова и описателна информация. Предприятието може да представи
сравнителна информация за повече от един
сравним предходен период.
1.5. Датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти на предприятието
е началото на най-ранния период, за който
предприятието представя пълна сравнителна
информация в съответствие с Националните
счетоводни стандарти, в първите си финансови отчети.
1.6. Настоящият стандарт не се прилага
при промяна на счетоводната политика, направена от предприятие, което вече прилага
Националните счетоводни стандарти.
2. Процедура за съставяне на финансови
отчети към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти.
2.1. Предприятията съставят встъпителен
баланс към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти и годишен
финансов отчет към 31 декември на първия
отчетен период по Националните счетоводни
стандарти. В случай че предприятието е приело
да прилага Националните счетоводни стандарти от 1 януари 2016 г., датата на преминаване
към Националните счетоводни стандарти ще
бъде 1 януари 2015 г. (или 31 декември 2014 г.),
при условие че предпри ятието представя
сравнителна информация за една предходна
година. Предприятието трябва да изготви
встъпителен баланс към 1 януари 2015 г. и да
представи годишния си финансов отчет към
31 декември 2016 г., съставен по правилата
на Националните счетоводни стандарти, но
съдържащ сравнителна информация за 2015 г.
2.2. Счетоводните политик и, които се
използват във встъпителния баланс, са счетоводните политики, които са заложени в
Националните счетоводни стандарти и са
в сила към датата на съставяне на първия
финансов отчет, съставен по Националните
счетоводни стандарти.
2.3. Когато в Националните счетоводни
стандарти има преходни изисквания, които
уточняват как да се прилагат изискванията на
съответния стандарт, те не се прилагат при
преминаване за първи път към Националните
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счетоводни стандарти. Те се отнасят за предприятия, които вече прилагат като счетоводна
база Националните счетоводни стандарти.
2.4. Във встъпителния си баланс предприятието трябва:
а) да признае всички активи и пасиви, чието признаване се изисква от Националните
счетоводни стандарти, и да не признае такива
активи и пасиви, които не се разрешават от
Националните счетоводни стандарти;
б) да прекласифицира тези позиции, които
съгласно предходната си счетоводна база за
финансова отчетност са били класифицирани
като един вид актив, пасив или компонент на
собствения капитал, но които представляват
различен вид актив, пасив или компонент на
собствения капитал, и
в) при оценяването на всички признати
активи и пасиви да прилага правилата на
Националните счетоводни стандарти.
2.5. Когато счетоводните политики, които
предприятието ще използва в своя встъпителен баланс по Националните счетоводни
стандарти, се различават от прилаганите в
предходните финансови отчети, възникващите
корекции от преизчисления, признаване и
други се отнасят в неразпределената печалба
или ако е по-подходящо – в друга категория от
собствения капитал, на датата на преминаване
към Националните счетоводни стандарти.
2.6. При прилагането за първи път на
Националните счетоводни стандарти не се
променя ретроспективно счетоводното отчитане, отнасящо се до:
2.6.1. Отписване на финансови активи и
финансови пасиви, осчетоводяване на хеджирането и оценки, които са били отчетени в
съответствие с предходната счетоводна база.
Отписаните към датата на преминаване
към Националните счетоводни стандарти
финансови активи и пасиви по правилата на
предходната счетоводна база не следва да се
признават във встъпителния баланс. И обратното, финансови активи и пасиви, които
биха били отписани съгласно Националните счетоводни стандарти в сделка, която е
осъществена преди датата на преминаване,
но които не са отписани по правилата на
предходната счетоводна база, при съставяне
на встъпителния баланс – по избор на предприятието, могат или да се отпишат, или да
се признаят във финансовите отчети.
2.6.2. Към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти не се променя
счетоводното отчитане на хеджирането преди
датата на преминаване към Националните
счетоводни стандарти на хеджиращите взаимоотношения, които вече не съществуват към
датата на преминаване към Националните
счетоводни стандарти. Хеджиращи взаимоотношения, които съществуват към датата на
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преминаване към Националните счетоводни
стандарти, се отчитат по СС 32 – Финансови
инструменти.
2.6.3. Приблизителните счетоводни оценки
на предприятието на датата на преминаване
към Националните счетоводни стандарти
трябва да са със същата стойност, която е
определена съгласно досегашната счетоводна база за същата дата (след извършване
на корекции с цел отразяване на разлики в
счетоводната политика), освен когато има
доказателства, че тези приблизителни оценки
не са били определени правилно.
Когато предприятието получи информация
след датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти относно приблизителните оценки, които то е определило
съгласно досегашната счетоводна база, тази
информация се третира като некоригиращо
събитие след датата на баланса в съответствие
със СС 10 – Събития, настъпили след датата
на годишния финансов отчет.
2.6.4. Преустановени дейности и преквалифицирането на активи, като държани за
продажба, съгласно МСФО 5 нетекущи активи, държани за продажба и преустановени
дейности.
2.6.5. Оценяване на неконтролиращото
(малцинствено) участие.
Изискването приходите от дялови участия
да се посочват в отчета за приходите и разходите отделно за неконтролиращото участие
и за собствениците на предприятието майка
следва да се прилага перспективно от датата
на преминаване към Националните счетоводни стандарти. Промените в дяловете на
собствения капитал при малцинствено участие, както и загубата на контрол, при което
подлежащите на отписване активи и пасиви
на дъщерното предприятие са отписани и съответно подлежащите на признаване активи и
пасиви са признати по реда на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети преди датата на
преминаване към Националните счетоводни
стандарти, се прилага перспективно.
2.6.6. Предприятията могат да не извършват
преизчисления в съответствие с изискванията
на Националните счетоводни стандарти при
съставянето на първите си отчети, съответстващи на Националните счетоводни стандарти,
в следните случаи:
2.6.6.1. Бизнес комбинации, които са осъществени преди датата на преминаване към
Националните счетоводни стандарти.
2.6.6.2. Сделки с плащане на базата на
акции, които са възникнали и уредени преди
датата на преминаване към Националните
счетоводни стандарти.
2.6.6.3. Справедливата стойност като приета
стойност. Предприятие, прилагащо за първи
път националните стандарти, може да избере
да оцени към датата на преминаване към
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Националните счетоводни стандарти активи,
за които това е разрешено по Националните
счетоводни стандарти, по справедливата им
стойност и да използва тази справедлива
стойност като приета стойност към датата на
преминаване към Националните счетоводни
стандарти.
2.6.6.4. Преоценката като приета стойност. Когато активи на предприятието са били
преоценявани по реда на Международните
счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане, преоценената
стойност на активите може да бъде приета
в баланса на предприятието към датата на
преминаване към Националните счетоводни
стандарти.
2.6.6.5. Кумулативните курсови разлики
от преизчисляване на всички чуждестранни
дейности в чуждестранна валута се приемат
за нула към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти.
2.6.6.6. Инвестиции в дъщерни и асоциирани
предприятия. Когато предприятие прилага за
първи път Националните счетоводни стандарти, то оценява инвестициите в дъщерните и
асоциираните предприятия в индивидуалния
си встъпителен баланс по една от следните
стойности:
– по цена на придобиване, определена в
съответствие със СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите
в дъщерни предприятия, или
– по балансовата стойност на отчетите,
съставени по Международните счетоводни
стандарти.
2.6.6.7. Внедрените производни финансови
инструменти могат да не се разделят от основния договор, когато съставната част на пасива
вече е уредена към датата на преминаване
към Националните счетоводни стандарти.
2.6.6.8. Отсрочени данъци. Към датата на
преминаване към Националните счетоводни
стандарти предприятията, прилагащи за първи път Националните счетоводни стандарти,
могат да не признават активи или пасиви по
отсрочени данъци, свързани с разликата между
данъчната основа и балансовата стойност на
всеки актив или пасив, по отношение на който признаването на тези активи и пасиви по
отсрочени данъци би довело до неоправдани
разходи или усилия.
2.6.6.9. Договори за концесия, сключени
преди датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти. Предприятието
класифицира и признава в баланса към датата
на преминаване към Националните счетоводни стандарти финансовите и нематериалните
активи по балансовите им стойности към
тази дата.
2.6.6.10. Миннодобивни дейности. Предприя
тието класифицира и признава в баланса към
датата на преминаване към Националните
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счетоводни стандарти активи, свързани с нефт
и газ (активите, използвани в проучването,
оценката, разработването или производството
на нефт и газ), по балансовите им стойности
към тази дата.
2.6.6.11. Договори за лизинг. Предприятието следва да прецени дали договорът,
съществуващ към датата на преминаване към
Националните счетоводни стандарти, отговаря на критериите за лизинг към тази дата,
а не към датата на сключване на договора.
Ако предприятието, което прилага Националните счетоводни стандарти за първи път,
е достигнало до същия резултат както при
прилагането на Международните счетоводни
стандарти, то няма нужда при преминаване
към Националните счетоводни стандарти да
преоценява така определените стойности.
Счита се, че договорът е за лизинг, ако счетоводното му отчитане води до определяне на
същите стойности, които биха били получени
при прилагането на СС 17 – Лизинг.
2.6.6.12. Когато в първоначалната цена на
придобиване на имоти, машини и съоръжения
е включена първоначална приблизителна оценка на разходите по демонтаж и отстраняване
на обекта и възстановяване на площадката, на
която той е разположен, предприятие, прилагащо за първи път Националните счетоводни
стандарти, може да избере да извърши оценка
на тези предполагаеми разходи към датата на
преминаване към Националните счетоводни
стандарти, а не на датата, на която задължението е възникнало първоначално.
2.6.7. В случай че преизчисляването на
встъпителния баланс и извършването на една
или повече корекции, изисквани от настоящия
стандарт, е невъзможно, предприятието трябва
да приложи разпоредбите на стандарта за найранния период, за който това е практически
изпълнимо, и да оповести данните, за които
няма сравнителна информация.
3. Оповестяване
Обяснение на преминаването към Националните счетоводни стандарти
Предприятията оповестяват как преминаването от Международните счетоводни стандарти
към Националните счетоводни стандарти се
отразява върху финансовото им състояние,
финансовите резултати от дейността и паричните им потоци.
4. Равнения
4.1. Първите финансови отчети на предприятията, изготвени по реда на настоящия
стандарт, следва да включват:
4.1.1. описание на същността на всяка
промяна в счетоводната политика;
4.1.2. равнения на собствения капитал,
определен в съответствие с предходната му
счетоводна база, и собствения капитал, определен в съответствие с настоящия стандарт,
и за двете от следните дати:
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а) датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти, и
б) датата на последния годишен финансов
отчет, съставен в съответствие с Международните счетоводни стандарти;
4.1.3. равнение на печалбата или загубата,
определена в съответствие с предходната
счетоводна база, за последния период, в последния годишен финансов отчет, и печалбата
или загубата, определена в съответствие с
настоящия стандарт, за същия период.
4.2. В случай че предприятието открие и
коригира грешки, допуснати при прилагането
на Международните счетоводни стандарти,
равненията по т. 4.1.2 и 4.1.3, произтичащи
от грешките, следва да се разграничат от
промените в счетоводната политика.
4.3. В случай че предприятието не е съставяло и представяло финансови отчети за
предходни периоди, то следва да оповести
този факт в първите си финансови отчети,
с ъс та вен и по На ц иона л н и т е сче т овод н и
стандарти.“
Допълнителна разпоредба
§ 7. С постановлението се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни
2013 г. на Европейския парламент и на Съвета
относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните
доклади на някои видове предприятия и за
изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на
Съвета (ОВ, L 182 от 29/06/2013).
Заключителни разпоредби
§ 8. В Постановление № 46 на Mинистерския съвет от 2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки
и средни предприятия (ДВ, бр. 30 от 2005 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприя
тия“ се заменят със „счетоводни стандарти“.
2. В член единствен:
а) в основния текст думите „стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприя
тия“ се заменят със „счетоводни стандарти“;
б) създава се т. 32:
„32. СС 42 – Прилагане за първи път на
Националните счетоводни стандарти“.
3. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 22а, ал. 5“ се заменят с „чл. 36, ал. 1“.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-16-647
от 15 декември 2015 г.

за определяне на съдържанието, структурата,
условията и реда за набиране и предоставяне
на информация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за набиране и предоставяне на информация по чл. 68, ал. 2 и 3
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
2. обхватът, съдържанието, структурата
и сроковете за набиране и предоставяне на
информацията по т. 1.
Чл. 2. (1) Информационната дейност се
осъщест вява от А генци я та за устой чиво
енергийно развитие (АУЕР) при спазване на
следните принципи:
1. професионална независимост;
2. безпристрастност;
3. обективност;
4. надеждност;
5. достъпност и яснота;
6. сравнимост и логическа обвързаност.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява с оглед изпълнение на националната индикативна
цел за енергийни спестявания, определена в
Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България, разработването на националните планове за действие
по енергийна ефективност и изготвяне на
отчет за изпълнението им, популяризиране
на дейностите и мерките за повишаване на
енергийната ефективност, както и за осъществяване на правомощията на АУЕР съгласно
ЗЕЕ и актовете по прилагането му.
(3) Националният статистически институт
(НСИ), органите на статистиката и задължените лица по чл. 69, ал. 1 ЗЕЕ са източниците
на информацията по чл. 68, ал. 2 и 3, която
постъпва и се обработва в АУЕР.
Чл. 3. (1) Необходимите данни, включително индивидуални, се събират непосредствено от
АУЕР, както и от административни източници.
(2) Събирането на индивидуални данни
непосредствено от АУЕР се осъществява на
основата на задължително или доброволно
у частие на физически и/или юридически
лица, домакинства, икономически единици
или други организации.
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(3) Органите на статистиката и задължените лица по чл. 69, ал. 1 ЗЕЕ предоставят на
АУЕР данни, необходими за разработването и
производството на официалната национална
или европейска информация за състоянието
на енергийната ефективност в Република България и за определяне индивидуалните цели
за енергийни спестявания на задължените
лица по схемата за задължения за енергийни
спестявания по чл. 14 ЗЕЕ.
(4) За намаляване на административната
тежест и разходите при разработването и
производството на официалната национална
или европейска информация АУЕР получава данни, както и обобщена информация от
административни източници, създадени и
поддържани от други държавни органи.
Чл. 4. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие създава и поддържа национална
информационна система (НИС) съгласно
чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Резултатите от обобщената и обработена
в АУЕР информация по чл. 68, ал. 2 ЗЕЕ са
достъпни за всички.
(3) Сроковете, форматът и видът, в които
се предоставят резултатите по ал. 2, се съобразяват с изискванията на Националния
статистически институт, Евростат, Закона за
енергийната ефективност и Закона за защита
на класифицираната информация.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Раздел I
Условия за набиране на информацията
Чл. 5. (1) Лицата, които управляват и/или
представляват юридическите лица, са длъжни
да представят в АУЕР достоверни данни при
попълване на формуляри, образци и отчетни
форми за предоставяне на информацията по
чл. 68, ал. 2 и 3 ЗЕЕ. Данни се предоставят и
за клонове, поделения или други структурни
звена на юридическото лице.
(2) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица за дейностите, свързани с изпълнението на ЗЕЕ.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да представят на АУЕР информацията по чл. 68,
ал. 3 ЗЕЕ, съдържаща справки и счетоводни
документи.
(4) Съдържанието и видът на предоставяните данни по ал. 1 – 3 се определят във
формуляри по образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(5) Държавните и местните органи, другите
държавни институции и органите, поддържащи
регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно
на АУЕР при писмено искане събраните при
тях данни и/или информация, необходими
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за изготвяне, обработване и обобщаване на
информацията за състоянието на енергийната
ефективност в Република България.
Чл. 6. (1) Агенцията за устойчиво енергийно
развитие разгласява по подходящ начин на
задължените по наредбата лица информация
за техните права и задължения, за целта, обхвата и начина на набиране на информацията.
(2) Агенцията за устойчиво енергийно развитие може да уведомява писмено задължените
по наредбата лица, както и да предоставя
информация за гаранциите за поверителност
на данните и за защита на информацията.
Раздел II
Ред и срокове за набиране на информацията
Чл. 7. (1) За целите на създаване и поддържане на национална информационна система
за състоянието на енергийната ефективност
в Република България в АУЕР се предоставя
информация, както следва:
1. от държавните и местните органи:
а) за плановете за енергийна ефективност
и прог рамите за тя х ното изпълнение по
чл. 12 ЗЕЕ;
б) отчетите за изпълнението на плановете
по буква „а“, съдържащи описание на дейностите и мерките и размера на енергийни
спестявания и средствата за постигането им,
които са съставна част от отчета за изпълнение
на съответния национален план за действие;
отчетите се изготвят по образец, утвърден
от изпълнителния директор на АУЕР, и се
предоставят на хартиен носител и магнитен/
оптичен носител в срок не по-късно от 1 март
на годината, следваща годината на отчитането;
2. от търговците с енергия:
а) за реализирани продажби на енергия
към крайните потребители по видове енергия,
в натурални показатели и в левова равно
стойност за предходната календарна година;
информацията се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, и
се предоставя чрез портала на НИС или на
хартиен и магнитен/оптичен носител в срок
не по-късно от 1 март на годината, следваща
годината на отчитането;
б) за изпълнението на дейности и мерки,
целящи изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;
3. от НСИ за реализирани продажби на
енергия от търговците с енергия към крайни
потребители, по видове енергия, в натурални
показатели за предходната календарна година, на хартиен и магнитен носител в срок не
по-късно от 31 март на следващата година;
4. от крайни потребители на енергия – собственици на сгради по чл. 38, ал. 3 ЗЕЕ:
а) при условията и по реда на наредбата
по чл. 48 ЗЕЕ;
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б) отчетите за управление на енергийната
ефективност по чл. 63, ал. 4 ЗЕЕ за сградите
по чл. 38, ал. 3 ЗЕЕ; отчетите за управление
на енергийната ефективност се изготвят по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на АУЕР, и се представят чрез портала на НИС
или на хартиен и магнитен/оптичен носител
в срок не по-късно от 1 март на годината,
следваща годината на отчитането;
5. от крайни потребители на енергия – собственици на промишлени системи по чл. 57,
ал. 2 ЗЕЕ:
а) при условията и по реда на наредбата
по чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ;
б) отчети за управление на енергийната
ефективност по чл. 63, ал. 4 ЗЕЕ, придружени
с копие от плановете и програмите за повишаване на енергийната ефективност по чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗЕЕ; информацията се изготвя по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на АУЕР, и се представя чрез портала на НИС
или на хартиен и магнитен/оптичен носител
в срок не по-късно от 1 март на годината,
следваща годината на отчитането;
в) за количествата произведена продукция
и/или извършени услуги и добавена стойност
през предходната календарна година и използваната за това енергия; информацията се
изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, и се представя чрез
портала на НИС или на хартиен и магнитен/
оптичен носител в срок не по-късно от 1 март
на годината, следваща годината на отчитането;
6. от крайни потребители на енергия – собственици на водогрейни котли по чл. 50, ал. 1
ЗЕЕ и на климатични инсталации по чл. 51,
ал. 1 ЗЕЕ при условията и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ;
7. от изпълнителния директор на Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за изпълнени проекти за постигане
на индивидуалните цели на лицата по чл. 14,
ал. 4 ЗЕЕ; информацията се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
АУЕР, и се представя на хартиен и магнитен/
оптичен носител в срок не по-късно от 1 март
на годината, следваща годината на отчитането;
8. от лицата, вписани в регистрите по
чл. 44 и 60 ЗЕЕ:
а) при условията и по реда на наредбата
по чл. 44, ал. 9 ЗЕЕ;
б) списък на сградите, за които са извършили дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2 през
предходната година, в съответствие с чл. 46,
ал. 1 ЗЕЕ;
в) списък на отоплителните инсталации
с водогрейни котли и на климатичните инсталации, на които са извършили проверки
през предходната година, в съответствие с
чл. 55, ал. 1 ЗЕЕ;
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г) списък на предприятията, промишлените
системи и системите за външно изкуствено
осветление, на които са извършили обследване
през предходната година, в съответствие с
чл. 58, ал. 1 ЗЕЕ;
9. от първостепенните разпоредители с
бюджет и общините за изпълнените през
предходната календарна година договори с
гарантиран резултат в срок не по-късно от
1 март по образец, утвърден от изпълнителния
директор на АУЕР.
(2) Списъците по т. 8, букви „б“, „в“ и „г“
се представят ежегодно не по-късно от 31 януари на текущата календарна година, изготвят
се по образец, утвърден от изпълнителния
директор на агенцията, и се представят на
хартиен и на електронен носител.
Чл. 8. Предоставяната в АУЕР информация
се съхранява за период не по-малък от три
години от датата на подаването є.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 9. (1) Агенцията за устойчиво енергийно
развитие запознава обществеността с информацията по чл. 68, ал. 2 ЗЕЕ чрез средствата
за масово осведомяване, интернет страницата
си, чрез собствени публикации или по друг
подходящ начин при спазване на разпоредбите
на глава четвърта.
(2) А генцията за устойчиво енергийно
развитие предоставя информация на банки
и други финансови посредници относно възможността за участие, включително чрез установяване на публично-частно партньорство,
във финансиране на мерки за повишаване на
енергийната ефективност.
(3) А генцията за устойчиво енергийно
развитие публикува на интернет страницата
си предоставена от доставчиците на стоки
и услуги подходяща и целева информация и
консултации на потребителите по въпросите
за енергийната ефективност.
(4) А генцията за устойчиво енергийно
развитие, както и държавните и местните
органи запознават обществеността с ползите
от предприемането на мерки за повишаване
на енергийната ефективност и практически
насоки за тяхното изпълнение.
Чл. 10. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие предоставя безплатно информация на Народното събрание, президента на
Република България, Министерския съвет,
Сметната палата, министерствата и другите
централни органи на изпълнителната власт,
на органите на статистиката, на органите на
съдебната власт, на органите на местното
самоуправление и местната администрация
и на органите, поддържащи национални регистри, предвидени в закон, при спазване на
разпоредбите на глава четвърта.
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(2) Информация се предоставя в изпълнение
на задълженията, предвидени в правото на
Европейските общности (ЕО), на компетентните институции на ЕО.
(3) Информация се предоставя и на международни организации, ако това е предвидено
в международен договор, по който Република
България е страна.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
Чл. 11. (1) Получаваните и събираните индивидуални данни са служебна тайна и могат
да се използват само за дейността на АУЕР.
Индивидуалните данни, получени за целите
на задължителните дейности, не могат да се
ползват като доказателства пред органите на
изпълнителната и съдебната власт.
(2) А генцията за устойчиво енергийно
развитие и нейните служители не могат да
разгласяват или предоставят:
1. индивидуални данни;
2. данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определен
субект.
Чл. 12. (1) Индивидуални данни по чл. 9
могат да се предоставят само на Националния статистически институт и на органите на
статистиката, ако това е необходимо за разработването и производството на официална
статистическа информация при условията на
Закона за статистиката.
(2) Индивидуалните данни могат да се
публикуват само ако субектът, за който се
отнасят, е дал съгласие за това. Съгласието
се дава в писмена форма и от него трябва
да е ясно за кои данни се отнася. Лицето,
за което се отнасят данните, може по всяко
време писмено да оттегли съгласието си, като
оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.
Ч л. 13. (1) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор
на АУЕР е длъжен да осигури опазване на
индивидуалните данни и предотвратяване
на злоупотребата с тях, като предприеме
необходимите организационни и технически
мерки и допуска до работа с такива данни
лица само при условията и по реда на Закона
за защита на класифицираната информация и
Закона за защита на личните данни и които
са подписали клетвена декларация за опазване
на служебната тайна.
(2) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи служебна тайна, се извършват по ред,
определен с вътрешни правила за работа с
данни, утвърдени от изпълнителния директор
на АУЕР.
(3) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката
или съхраняването на данни, представляващи
служебна тайна, подписват клетвена деклара-
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ция за опазване на тайната при изпълнение
на задълженията си и в срок 5 години от
приключването им.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 70 от Закона за енергийната ефективност.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие.
§ 3. Министърът на енергетиката дава
указания по прилагането на наредбата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Теменужка Петкова
8476

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-15
от 11 декември 2015 г.

за условията и реда за изплащане на до
пълнително възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност от военно
служещите и от цивилните служители в Ми
нистерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност от военнослужещите и от
цивилните служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в
размер не повече от 30 на сто от разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски по бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения за
постигнати резултати в служебната дейност от
военнослужещите и от цивилните служители в
Министерството на отбраната и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
за които се прилагат Законът за държавния
служител и чл. 107а от Кодекса на труда, се
определят в съответствие с вътрешните им
правила за работната заплата.
Чл. 4. Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
от военнослужещите и цивилните служители
се определя за точно и в срок изпълнение на
поставени задачи/извършени дейности.
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Чл. 5. Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
може да се изплаща при наличие на създадена
организация от ръководството на структурата/
военното формирование за точно формулиране
на задачите/дейностите и определяне срока
за изпълнението им, която да позволява на
военнослужещите и цивилните служители да
изпълняват поставените задачи/да извършват
дейностите точно и в срок.
Чл. 6. Изпълнението на поставените задачи/извършените дейности се отчита по
периоди – тримесечия.
Чл. 7. (1) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната
дейност може да се изплаща четири пъти
годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната
година, при наличие на икономия от средства
за персонал в бюджета на Министерството
на отбраната.
(2) Наличието на икономия от средства за
персонал по бюджета на Министерството на
отбраната за съответното тримесечие и възможностите за изплащане на допълнително
възнаграждение по ал. 1 се установява в края
на всяко тримесечие и се докладва от заместник-министъра на отбраната, в чийто ресор е
бюджетът на Министерството на отбраната.
Чл. 8. Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати за съответния период
не се изплаща при:
1. наложено през съответния период дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 – 7 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България или по чл. 188, т. 2 или
3 от Кодекса на труда, което не е заличено;
2. неотработени действително най-малко
2/3 от работните дни за съответния период; в
действително отработените дни не се включва
времето, през което не е съществувало трудово
или служебно правоотношение, времето на
специализация и дългосрочна командировка
в чужбина, неплатеният отпуск, както и отпускът поради временна неработоспособност,
бременност и раждане и отглеждане на дете;
3. оценка „5“ за индивидуален принос на
военнослужещия/цивилния служител или за
изпълнение на длъжностните задължения
по чл. 18.
Чл. 9. Не се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност за изпълнение на задълженията
по допълнително трудово правоотношение и
по допълнително разписание на длъжностите.
Чл. 10. Изплащането на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност е инструмент за подобряване на ефективността и ефикасността при
изпълнение на основните задачи и дейности,
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повишаване на удовлетвореността и мотивацията на военнослужещите и цивилните
служители от службата/работата.
Раздел II
Условия и ред за определяне и изплащане на
допълнителното възнаграждение за постиг
нати високи резултати в служебната дейност
Чл. 11. За изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност за съответния период
министърът на отбраната утвърждава:
1. общата сума за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. разчетна единица за разпределение съобразно щатната численост на персонала на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
3. минимален и максимален индивидуален
размер на допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати за едно лице.
Ч л. 12. (1) М и н ис т ър ът на о т бра ната
утвърждава общата сума за допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати в
служебната дейност за Министерството на
отбраната и за всеки от второстепенните разпоредители с бюджет съобразно съответната
щатна численост на персонала и разчетната
единица по чл. 11, т. 2.
(2) Министърът на отбраната определя
индивидуалния размер на допълнителното
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност на командирите/началниците на второстепенните разпоредители с
бюджет на пряко подчинение на министъра
на отбраната по предложение на постоянния
секретар на отбраната и на командирите/
началниците на второстепенните разпоредители с бюджет от Българската армия – по
предложение на началника на отбраната.
(3) С определената сума по ал. 2 се намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на второстепенните
разпоредители с бюджет.
Чл. 13. (1) Командирите/началниците на
второстепенните разпоредители с бюджет
определят:
1. по реда на чл. 12, ал. 1 общата сума за
допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на всеки от подчинените им разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
2. индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
в служебната дейност на командирите/началниците на разпоредителите с бюджет по т. 1.
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(2) С определената сума по ал. 1, т. 2 се
намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
Чл. 14. (1) Командирите/началниците на
второстепенните разпоредители с бюджет и
на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен определят:
1. по реда на чл. 12, ал. 1 общата сума за
допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на зачислените им на финансово
доволствие военни формирования/структури,
чиито командири/началници имат право да
отдават писмени заповеди, но не са разпоредители с бюджет;
2. индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
в служебната дейност на командирите/началниците по т. 1.
(2) С определената сума по ал. 1, т. 2 се
намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на зачислените им
на финансово доволствие военни формирования/структури, чиито командири/началници
имат право да отдават писмени заповеди, но
не са разпоредители с бюджет.
Чл. 15. (1) Командирите/началниците на
второстепенните разпоредители с бюджет,
на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен и на зачислените им на финансово
доволствие военни формирования/структури,
чиито командири/началници имат право да
отдават писмени заповеди, определят конкретни задачи/дейности за изпълнение за
съответния период на структурата/военното
формирование.
(2) Задачите/дейностите трябва да бъдат
формулирани:
1. разбираемо;
2. конкретно – да се определят с период
за изпълнение и да са обвързани с конкретен
резултат;
3. постижимо – да могат да бъдат постигнати в рамките на периода по т. 2;
4. съобразно дейността на структурата/
военното формирование.
Чл. 16. (1) Със заповед на съответния ръководител по чл. 15, ал. 1 се създава комисия
(Комисията) за извършване на оценка на
изпълнението на задачите/дейностите.
(2) Комисията по ал. 1 подпомага съответния ръководител при определяне на показателите за изпълнението на задачите/дейностите
и извършва оценяване на индивидуалния
принос по реда на чл. 18.
Чл. 17. Оценката на индивидуалния принос
се извършва въз основа на показатели за:
1. ефективност – отчита се степента на
постигнатите резултати;
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2. качество – отчита се степента на професионализъм и на компетентност при изпълнението.
Чл. 18. Оценяването на индивидуалния
принос се извършва по петстепенна скала от
1 до 5 в низходящ ред:
1. оценка „1“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, в повечето
случаи надвишава изискванията;
2. оценка „2“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, в отделни
случаи надвишава изискванията;
3. оценка „3“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е в рамките
на изискванията, без да ги надвишава;
4. оценка „4“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е с частични
пропуски и в определена степен отговаря, но
не покрива изцяло изискванията;
5. оценка „5“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е със
системни пропуски и не отговаря на изискванията.
Чл. 19. Въз основа на извършената оценка по чл. 18 по предложение на Комисията
ръководителите по чл. 15, ал. 1 определят в
своя заповед индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност на всеки
военнослужещ/цивилен служител.
Чл. 20. Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на военнослужещите,
участващи в операции и мисии извън територията на страната, се определя в размер на
определената разчетна единица по чл. 11, т. 2
и се изплаща от военното формирование, в
което се водят на доволствие.
Чл. 21. Допълнителното възнаграждение
за постигнати високи резултати в служебната дейност се облага с данък по Закона
за облагане доходите на физическите лица
и върху него се начисляват осигурителни
вноски за задължително социално и здравно
осигуряване.
Раздел III
Размер на допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
Чл. 22. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, което отделен военнослужещ/
цивилен служител може да получи за година,
не може да надвишава 80 на сто от начислените
му за съответната година основни месечни
възнаграждения.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 и чл. 296,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
§ 2. Определянето от командирите/началниците по чл. 15, ал. 1 на общата сума
за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на всеки от подчинените им
разпоредители и на индивидуалния размер
на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност
да е съобразено с изискванията на чл. 25 и
26 от Закона за защита на класифицираната
информация, като се спазва принципът „необходимост да се знае“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
8482

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и
нормите за осигуряване на безплатна храна и
ободряващи напитки на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия и на курсантите във висшите училища
в мирно време (ДВ, бр. 30 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Добавка ободряващи напитки по приложение № 12 се осигурява при изпълнение
на дейностите по глава трета за времето
от 22,00 ч. до 06,00 ч. За останалата част
от денонощието добавката се осигурява в
слу чаите, предвидени в глава трета, при
условията на ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Добавка при водолазни спускания по
приложение № 11 се осигурява в случаите,
предвидени в глава трета, когато дейностите са
с продължителност над 4 часа в денонощие.“
3. Алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безплатна храна се осигурява при
носене на дежурство.“
2. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заличават.
§ 3. В чл. 26 думите „добавка за утежнен
енергоразход по приложение № 7“ се заме-
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нят с „добавка при водолазни спускания по
приложение № 11“.
§ 4. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. На изпълняващите задачи по
подпомагане осъществяването на охраната на
държавната граница се осигуряват безплатна
храна по приложение № 5 или приложение
№ 2, добавка ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна
вода по т. 2, буква „н“ от приложение № 13.“
§ 5. В чл. 42, ал. 2 думите „добавка за
утежнен енергоразход по приложение № 7“ се
заменят с „добавка при водолазни спускания
по приложение № 11“.
§ 6. В чл. 48 думите „ободряващи напитки
по приложение № 12“ се заменят с „добавка
минерална/трапезна вода по т. 2, буква „о“
от приложение № 13“.
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§ 7. В т. 2 на приложение № 13 „Добавка
минерална/трапезна вода“ се създават букви
„н“ и „о“:
„н) на изпълн яващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на
държавната граница;
о) на оперативните екипи, включващи лекари, анестезиолози, акушерки, операционни
и анестезиологични сестри, в дните, когато
извършват операции, както и на санитарите
в операционните зали и на участващите в
екипи по кръводаряване в дните, в които се
извършва кръводаряване.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
8473
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 15
от 27 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план-схема за обект: „Изграждане
на нова оптична кабелна мрежа до всеки дом
FTTH“ на „БТК“ – АД, обхващаща четири района в централна градска част и ж.к. Бистрица,
гр. Дупница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

8423

Председател:
Ив. Константинов

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 14
от 10 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 281 и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения Общинският
съвет – гр. Кричим, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптична кабелна линия на „НЕТГАРД“ – ООД, от
съществуваща шахта ШКС02 (на път III-8602)
през гр. Кричим до нова шахта ШКС02, община
Кричим“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Кричим, до Административния
съд – Пловдив.

8422

Председател:
А. Хаджиева

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 21
от 3 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
за подземен електропровод ниско напрежение за
присъединяване към електроразпределителната

мрежа на обект: Ски влек в ПИ 076082, землище
с. Ново село, ЕКАТТЕ 52194, община Кюстендил,
от картата на възстановената собственост (КВС).
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

8462

Председател:
И. Андонов

47г. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Перник, и Админист
ративния съд – Перник, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – вис
ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Е м и л Ц в е т а нов Ко с т а д и нов, о б р а з ов ание – средно специално. Охрана на обществения
ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – вис
ше. Право, експерт-криминалист.
Николай Стоянов Антонов, образование – вис
ше. Биолог с втора специалност „Химия“.
Силвана Евлогиева Цветанова, образование – висше. Инженер, специалност „Информационни и управляващи технологии“, специализация „Инженерна икономика и мениджмънт“.
Удостоверение на НИКК – МВР, за криминалистическо (техническо и графическо) изследване
на документи.
1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование –
висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално. Охрана на обществения ред
и КАТ.
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Людмил Благоев Димитров, образование –
висше. Право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование –
висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Е м и л Ц в е т а н о в К о с т а д и н о в, о б р а з о в ание – средно специално. Охрана на обществения
ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование –
висше. Право, експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше.
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше. Стоматолог. Сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“. Сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“. Сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“. Сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“. Сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“. Сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“. Сертификат „Ендодонтско лечение при зъби с незавършено кореново
развитие“. Сертификат „Лечение на възпалителните заболявания на пародонта: редукция на
пародонталния джоб – регенеративни техники“.
Сертификат „Безнадеждни случаи в ендодонтията.
Съвременни локални анестетици. Съвременни
методи за локална анестезия в стоматологията“.
Сертификат „Антимикробна терапия на пародонталните заболявания: приложение на антибиотиците и други антисептици за локално и системно
лечение на пародонталните заболявания, основаващо се на научни доказателства. Нова теоретична
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и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“. Сертификат „Образна диагностика за заболяванията на
зъбите и периодонта. Възпалителни заболявания.
Орални херпесни инфекции в детско-юношеска
възраст. Херпесни вируси и противовирусен
имунитет. Алгоритми за клинична диагностика.
Схеми за лечение. Рецидивиращи афти и афтози.
Съвременни имунологични концепции. Клинична
характеристика, диагностика, лечебни схеми“.
Сертификат „Анализ на неуспеха при ендодонтско
лечение. Съвременни техники за препариране
на коренови канали. Съвременни техники за
обтуриране на коренови канали“. Сертификат
„Основни принципи в съвременното ендодонтско
лечение – триизмерна ендодонтия“.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше. Офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Димитър Йорданов Николов, образование –
висше. Лекар-неврохирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование –
висше. Невролог.
Йорданка Димитрова Златева, образование –
висше. Хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична електроенцефалограма“; следдип
ломна квалификаци я по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Я н ко А лекса н д ров М и ха й лов, обра зование – висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална квалификация „Здравен мениджър“.
Удостоверение за следдипломна квалификация
„Основи на лапароскопската хирургия“. Сертификат за немски език, ниво В2.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше. Специалист – акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функцио-

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

нална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование –
висш е. Експерт ДНК анализи; специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология. Биохимик, микробиолог със специализация
вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше. Стоматолог. Сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“. Сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“. Сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“. Сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“. Сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“; Сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“. Сертификат „Ендодонтско лечение при зъби с незавършено кореново
развитие“; Сертификат „Лечение на възпалителните заболявания на пародонта: редукция на
пародонталния джоб – регенеративни техники“;
Сертификат „Безнадеждни случаи в ендодонтията.
Съвременни локални анестетици. Съвременни
методи за локална анестезия в стоматологията“;
Сертификат „Антимикробна терапия на пародонталните заболявания: приложение на антибиотиците и други антисептици за локално и системно
лечение на пародонталните заболявания, основаващо се на научни доказателства. Нова теоретична
и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“. Сертификат „Образна диагностика за заболяванията на
зъбите и периодонта. Възпалителни заболявания.
Орални херпесни инфекции в детско-юношеска
възраст. Херпесни вируси и противовирусен
имунитет. Алгоритми за клинична диагностика.
Схеми за лечение. Рецидивиращи афти и афтози.
Съвременни имунологични концепции. Клинична
характеристика, диагностика, лечебни схеми“.
Сертификат „Анализ на неуспеха при ендодонтско
лечение. Съвременни техники за препариране
на коренови канали. Съвременни техники за
обтуриране на коренови канали“. Сертификат
„Основни принципи в съвременното ендодонтско
лечение – триизмерна ендодонтия“.
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
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Николай Гинчев Тюфекчиев, образование –
висш е. Експерт ДНК анализи; специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология. Биохимик, микробиолог със специализация
вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше. Стоматолог. Сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“. Сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“. Сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“. Сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“. Сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“. Сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“. Сертификат „Ендодонтско лечение при зъби с незавършено кореново
развитие“. Сертификат „Лечение на възпалителните заболявания на пародонта: редукция на
пародонталния джоб – регенеративни техники“.
Сертификат „Безнадеждни случаи в ендодонтията.
Съвременни локални анестетици. Съвременни
методи за локална анестезия в стоматологията“.
Сертификат „Антимикробна терапия на пародонталните заболявания: приложение на антибиотиците и други антисептици за локално и системно
лечение на пародонталните заболявания, основаващо се на научни доказателства. Нова теоретична
и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“. Сертификат „Образна диагностика за заболяванията на
зъбите и периодонта. Възпалителни заболявания.
Орални херпесни инфекции в детско-юношеска
възраст. Херпесни вируси и противовирусен
имунитет. Алгоритми за клинична диагностика.
Схеми за лечение. Рецидивиращи афти и афтози.
Съвременни имунологични концепции. Клинична
характеристика, диагностика, лечебни схеми“.
Сертификат „Анализ на неуспеха при ендодонтско
лечение. Съвременни техники за препариране
на коренови канали. Съвременни техники за
обтуриране на коренови канали“. Сертификат
„Основни принципи в съвременното ендодонтско
лечение – триизмерна ендодонтия“.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше. Офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ование – висше. Лекар-неврохирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
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Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност
по „К линична електроенцефалограма“; след
дипломна квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ование – висше. Лекар-неврохирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична електроенцефалограма“; следдип
ломна к валификаци я по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Я н ко А лекса н д ров М и ха й лов, обра зование – висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална квалификация „Здравен мениджър“.
Удостоверение за следдипломна квалификация
„Основи на лапароскопската хирургия“. Сертификат за немски език, ниво В2.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование –
висше. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова, о бра зование – висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
3.2. Съдебна психологична експертиза
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владее
не на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
А н т оа нета Зд ра вкова М и т ова, образование – висше. Специалист по педагогика и преподавател в средните училища – специализация
пси холог и я. Професиона лно ориен т и ране и
психодиагностика.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
Кирил Василев Манов, образование – висше.
Психолог. Член на Съюза на българските художници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше. Психолог.
Цветелина Валериева Димитрова, образование – висше. Социална и юридическа психология.
Удостоверение за треньор по груповодинамичен
психотренинг, организационно поведение и експерт в център за оценяване.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование –
висше. Психиатър.
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А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владее
не на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Станишева Иванова, образование –
висше. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и
Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в
Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността „Психология на
труда и инженерна психология“. Професионална
квалификация за учител по английски език в
средните училища. Сертификат за курс по немски
език (нива – А2, В1, В2).
Роберт Малинов Крумов, образование – висше.
Психиатър.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше. Психолог.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – вис
ше. Счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование –
висше. Икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Диляна Момчилова Иглева, образование – вис
ше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
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Лилия Владимирова Златкова-Деянска, образова н ие – висше. И коном ис т. С че т овод на
отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о б ра з ов ание – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност
„Икономика, организация и управление на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по „Международни счетоводни
стандарти“. Удостоверение за завършен курс по
„Актуални въпроси при изготвянето на годишните
финансови отчети на бюджетните предприятия“.
Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси, подбор на персонала
и управление на изпълнението“. Разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 16.04.2017 г.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист-финанси. Сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език нива B1
и Pre-Intermediate – NCEC2. Удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД.
Удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой дом“).
Удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Роза Стоянова Георгиева, образование – висше.
Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена
от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Удостоверение за независим финасов
одитор на финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане и
Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Включен в утвърдения списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Боянова Йорданова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
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Силвана Борисова Мирчева, образование –
висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше. Икономист, икономика на транспорта.
Христина Никова Христова, образование – вис
ше. Икономист.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на търговски
предприятия и вземания; сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – вис
ше. Счетоводство и финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование –
висше. Икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Диляна Момчилова Иглева, образование – вис
ше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
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Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Емилия Миткова Арсова, образование – вис
ше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ина Тодорова Найденова, образование – вис
ше. Икономика и управление на социално-културните дейности. Организация на административната дейност и процеси. Политически науки,
специалност „Публични политики“. Магистър
по политически мениджмънт. Сертификат за
„Прилагане на Методика за осъществяване на
външен (хоризонтален) контрол в държавната
администрация“. Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO
19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на
системи за управление на информационна сигурност съобразно изискванията на ISO 27001:2005
и ISO 19011:2002.
Ирина Виденова Минкова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о б ра з ов ание – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност
„Икономика, организация и управление на селското стопанство. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по „Международни счетоводни
стандарти“. Удостоверение за завършен курс по
„Актуални въпроси при изготвянето на годишните
финансови отчети на бюджетните предприятия“.
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Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси, подбор на персонала
и управление на изпълнението“. Разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 16.04.2017 г.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист – финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език нива
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2. Удостоверение
„Умения за консултантски продажби – метод
СПЕНД. Удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой
дом“). Удостоверение „Всекидневни предизвикателства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Н и кола й Ме т од иев Ра н г е лов, о бра з ование – висше. Социално-икономическо планиране.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Роза Стоянова Георгиева, образование – висше.
Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена
от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Удостоверение за независим финасов
одитор на финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане и
Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Включен в утвърдения списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Боянова Йорданова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист-международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобил-

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

но застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование –
висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Татяна Стефанова Стоянова, образование – вис
ше. Икономист. Организация на производството
и управление в промишленото производство.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше. Икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на търговски
предприятия и вземания; сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Диляна Момчилова Иглева, образование – вис
ше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
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Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Емилия Миткова Арсова, образование – вис
ше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по
строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност
„Икономика, организация и управление на селското стопанство. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по „Международни счетоводни
стандарти“. Удостоверение за завършен курс по
„Актуални въпроси при изготвянето на годишните
финансови отчети на бюджетните предприятия“.
Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси, подбор на персонала
и управление на изпълнението“. Разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 16.04.2017 г.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист – финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език нива
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2. Удостоверение
„Умения за консултантски продажби – метод
СПЕНД; Удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой
дом“); Удостоверение „Всекидневни предизвикателства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Роза Стоянова Георгиева, образование – висше.
Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена
от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Удостоверение за независим финасов
одитор на финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане и
Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
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търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Включен в утвърдения списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование –
висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше.
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика
и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше. Икономист, икономика на транспорта.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на търговски
предприятия и вземания; сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование –
висш е. Строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образование – висше. Радио- и телевизионна техника,
инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зование – висше. Среден техник по строителство
и архитектура. Строителен инженер. Пътища,
строителство и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше.
Промишлена топлотехника. Електроенергетика
и ел. обзавеждане.
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Борисла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше. Инженер оператор в жп транспорт. Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование –
висш е. Машинен инженер – „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Георги Димитров Дурчев, образование – вис
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – висше.
Машинен инженер, специалност „Технология на
машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; Удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Георгиев Димитров, образование – вис
ше. Електроинженер, специалност „Съобщителна
и осигурителна техника и системи“.
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Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. Удостоверение за преминато обучение по
безопасни и здравословни условия на труд при
работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и уредби.
Жанета Георгиева Велкова, образование – вис
ше. Инженер по геодезия, фотограмерия и картография. Вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Сертификат за оценка на недвижими имоти.
Ивайло Николов Димитров, образование – вис
ше. Инженер-земеустроител. Лиценз от АП за
оценка на недвижими имоти. Свидетелство за
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 17.10.2015 г.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Строителен инженер по технология на строителството.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, образование – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика
и ядрена енергетика.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Микроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
М и лен С т а н ис л а в ов М и н ков, о бра з ов ание – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство. Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удостоверение „Практически и правни проблеми при
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възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Ангелов Балкански, образование –
висш е. Електроинженер по специалност „Ел.
централи, мрежи и системи“. Удостоверение за
регистриране като член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
към секция „Електротехника, автоматика и
съобщителна техника“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП по част
„Електрическа“. Удостоверение от Агентството
на застрахователната корпорация „Лойдс“ – Лондон, за България, че е включен в списъците на
експертите, ползвани от „Лойдс“, и извършва
контрол на количеството и качеството на стоки,
машини и съоръжения.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Одитор – трудова медицина.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше.
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, автомобилния транспорт,
селското стопанство, железопътния транспорт,
нефтодобивната промишленост и газодобивната
промишленост; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения; лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества; удостоверение за завършен курс за правен анализ
на приватизиращи се обекти; удостоверение за
завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
П л а м ен Ц в е т а нов П а с к а л ев, о б р а з ов ание – висш е. Машинен ин женер. Лиценз за
оценка на недвижими имоти. Лиценз за оценка
на машини и съоръжения.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;
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изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
Росица Петрова Иванова, образование – вис
ше. Инженер-земеустроител. Сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; лиценз за оценка на недвижими имоти;
свидетелство за правоспособност за извършване
на дейности по кадастъра.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Славка Миодрагова А н донова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
Тотка Василева Златкова, образование – висше.
Машинен инженер по специалност „Промишлена
топлотехника“.
Христо Иванов Ахладов, образование – висше.
Електроинженер, специалност „Ел.машини и
апарати“ в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
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Веселин Найчов Василовски, образование –
висш е. Машинен инженер – „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа
със съоръжения с повишена опасност – въздушни
компресорни инсталации и уредби.
Емил Христов Вучев, образование – средно.
Автомобилен монтьор, сертификат за автоекспертоценител (автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност).
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Марин Вълков Илиев, образование – висше.
Автомобилен транспорт – експлоатация, трактори и кари.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка. Сертификат за автоексперт-оценител.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Н и кола й Д и м и т ров Георг иев, обра зование – висше. Транспортна техника и технологии.
Удостоверение за повишаване на квалификация
по специалност „Железопътна техника – дизелови
локомотиви“.
Пеню Димов Пенев, образование – висше.
Офицер – инженер по експлоатация и ремонт на
АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно
горене. Удостоверение за допълнително обучение
по: Съвременни системи в автомобилите и прикачния състав (модул Б1), Оценка на техническото
състояние на автомобилите и прикачния състав
(модул В1), Нормативна база за работа в пункт
за периодични прегледи (модули Е1 и Е2).
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
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Седевчо Варадинов Иванов, образование –
средно техническо. Машинен техник – „Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт“.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц в е т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строи
телство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Борис ла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование –
висш е. Машинен инженер – „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – висше.
Машинен инженер, специалност „Технология на
машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
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Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа
със съоръжения с повишена опасност – въздушни
компресорни инсталации и уредби.
Златко Александров Златков, образование – вис
ше. Машинен инженер. Член на Обществото на българските инженери по климатична, отоплителна и
хладилна техника. Удостоверение за член-учредител на Камарата на инвестиционното проектиране
към секция „Отопление, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване“. Удостоверение
за курс на обучение по обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Строителен инженер по технология на строителството.
Людмил Йорданов Савов, образование – вис
ше. Инженер-химик. Технология на неорганичните
вещества.
М и лен С т а н ис л а вов М и н ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство. Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“. Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Пламен Цветанов Паскалев, образование –
висше. Машинен инженер. Лиценз за оценка на
недвижими имоти. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
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Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц в е т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зование – висше. Среден техник по строителство
и архитектура. Строителен инженер. Пътища,
строителство и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист – мениджър.
Драгомир Иванов Владимиров, образование – средно специално. Техник по геодезия и
картография.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Финанси и кредит.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Строителен инженер по технология на строителството.
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Инка Сергиева Аврамова, образование – вис
ше. Архитект.
М и лен С т а н ис л а вов М и н ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство. Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“. Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше. Минно маркшайдерство и геодезия.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Пламен Цветанов Паскалев, образование –
висше. Машинен инженер. Лиценз за оценка на
недвижими имоти. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Свилен Методиев Василев, образование – вис
ше. Строителен инженер по специалност „Конструкции“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на
лицата, упражняващи технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова А ндонова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
С т а ноя Йорда нов Дон чевск и , о бра з ование – висше. Строителен инженер, специалност
„Технология на строителството“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
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Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше.
„Промишлено и гражданско строителство, конструкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше.
Строителен инженер ПГС технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Станка Асенова Станкова, образование – вис
ше. Електроинженер, специалност „Ел.централи,
мрежи и системи“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Електрическа“.
Удостоверение за завършен курс в областта на
„Строително-техническите правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност на строежите“. Удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“. Удостоверение за
завършено обучение на тема „Наредба № 2/2009 г.
за избор и проектиране на асансьорни уредби в
сгради и европейските стандарти“. Удостоверение
за завършено обучение по „Добрата практика и
прилагане на стандартите при проектиране на
електрическите уредби“. Сертификат за „Наредба
за управление на строителните отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически
указания по приложението є“.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б ра з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;
Изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование –
висше. Инженер-агроном по специалност „Полевъдство“.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис
ше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи,
инженер-химик.
Геновева Цветанова Владимирова, образование – висше. Инженер-химик по специалност
„Технология на органичния синтез и горивата“.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висш е.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Микроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
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Мирелла Сашова Боянова, образование – вис
ше. Технология на силикатите. Удостоверение за
участие в семинар „Безопасни и здравословни
условия на труд“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Микроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Микроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ва лен т и на Тодор ова Тон чева , о бра зование – висше. Ветеринарна медицина с квалификация „Ветеринарен лекар“. Научна степен
„доктор“.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Галина Димова Павлова, образование – вис
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията и
почвата. Оценител на земеделски земи.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Йонко Богомилов Йонков, образование – вис
ше. А г роин женерс т во – полевъдс т во, ин женер-агроном. Оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях – нормативна уредба на
собствеността на земята; поземлени ресурси;
подходи и методи за оценка на земеделски земи;
оценка на трайните насаждения, оценка на подобренията върху земеделските земи; пазар на
земи. Оценител на земеделски земи.
Маргарита Милчова Стоянова, образование –
висше. Агроном – растителна защита. Сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше. Инженер по горско стопанство. Пълна
п роек та н т ска п ра воспособнос т по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
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документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
9.1. Съдебни изкуствоведски експертизи
Кирил Василев Манов, образование – висше.
Психолог. Член на Съюза на българските художници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
10. Клас „Оценителски експертизи“
Александър Петров Цветков, образование –
висш е. Строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование –
висше. Промишлено и гражданско строителство.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти, сертификат от център за квалификация на
кадрите от държавната и местната администрация
и строителство, удостоверение за управление на
общинска собственост, сертификат „Промените
в общинското законодателство“, удостоверение
от НТС.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше. Инженер оператор в жп транспорт. Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
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разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
специализиран курс за оценители на цели предприятия.
Галина Димова Павлова, образование – вис
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията и
почвата. Оценител на земеделски земи.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. А г роном – растителна защита.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка. Сертификат за автоексперт-оценител.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“. Лиценз за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“. Удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството. Удосто-
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верение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше. Минно маркшайдерство и геодезия.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше.
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, автомобилния транспорт,
селското стопанство, железопътния транспорт,
нефтодобивната промишленост и газодобивна
промишленост; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения; лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества; удостоверение за завършен курс за правен анализ
на приватизиращи се обекти; удостоверение за
завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Райна Георгиева Хаджиева, образование – вис
ше. Педагог-ин женер (лека промишленост).
Проек тан т на високоефек т ивни тех нолог ии
и организация на производството в шевните
предприятия. Учител по трудово-политехничес
ко обучение със специализация „Обществено
обслужване“. Сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания. Сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Удостоверение за завършен модул „Фирмено
преструктуриране“ от програма „Банково дело“.
Включен в утвърдения списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Петрова Иванова, образование – вис
ше. Инженер-земеустроител. Сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; лиценз за оценка на недвижими имоти;
свидетелство за правоспособност за извършване
на дейности по кадастъра.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
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пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; експерт по здравословни и безопасни
условия на труд.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи. Сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на търговски
предприятия и вземания; сертификат от КНОБ
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
11.2. Други съдебни експертизи
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Перник, и
Административния съд – Перник, за 2016 г.
Английски език
Теодора Хрис т ова Маринкова, образование – висше. Учител по английски език в средното
училище. Допълнителна професионална подготовка по специалност „Английска филология“.
Сертификат за владеене на английски език, ниво
C1, съгласно Общата европейска езикова рамка.
Турски език
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – вис
ше. Библиотечно-информационни дейност и.
Удостоверение за владеене на турски език, ниво
C2, издадено от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, Факултет по класически и
нови филологии, Катедра по тюркология и алтаистика, специалност „Тюркология“.
8376
47д. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за съдебен район на Окръжния съд – Сли
вен, и Административния съд – Сливен, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
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Димитър Иванов Добрев, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
Акушерство и гинекология, повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
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Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
Патологоанатомия, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна
медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик –
клиничен кимик, анализ на белтъци и ензими;
молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р Борис Петров Шахов, специалист по молекулярна биология, експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Йордан Йорданов Йорданов, специалност
„Медицина; професионална квалификация „Лекар“ и правоспособност на специалист по неврохирургия; 2.2. Съдебномедицинска експертиза
на телесни повреди.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, Мениджър в здравеопазването,
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Сертификат за съдебно-психологична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Рая Рачева Попова, Клинична психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иван Митев Колев, Икономика на промишлеността, Лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Марин Димитров Христов, Счетоводна отчетност, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Цветан Атанасов А д жемов, Магист ър по
финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, Лиценз за
оценка на недвижими имоти, Удостоверение за
оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на
търговията, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; систем-организатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Веселина Костадинова Милева, Финанси, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството,
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, Икономист-администратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен
туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство
и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт,
Счетоводна отчетност, Икономика на търговията,
Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мари я Тодорова Кон дева, ба к а ла вър по
стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономичес
ка експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мари я Стоянова Стайкова, Специа лност
„Счетоводство и контрол“; Квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист-бизнес-организатор“ и правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов
ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; Квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономичес
ка експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по
икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Руменова Курдова, специалност „Икономика на промишлеността“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност:
„Финанси“; професионална квалификация: „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“; професионална квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“ и специализация: „Банково дело“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Надя Христова Шимидова-Илиева, професионална квалификация: „Магистър по икономика“,
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, професионална
квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Георг иева Пашова, п рофесиона лна
квалификация: „Икономист по строителството“,
специалност „ Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална
квалификация „Агроикономист“; специалност
„Аграрна икономика“; 1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономичес
ка експертиза.
Димитрина Янева Желязкова, професионална
квалификация „Икономист“; специалност „Финанси“; 1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Панайот Тодоров И л чев, п рофесиона лна
квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Инженер – механик, Приложна механика,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитър Тодоров Топалов, Корабен
механик, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Кън чо Стефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Николай Янков Козаров, Топло- и ядрена
енергетика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стоян Христов Божков, Електротехника,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация:
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
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Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност:
„Транспорт и енергетика“; квалификация: „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз
за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, Сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мая Величкова Игнатова, Промишлено
и гражданско строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Жечка Димитрова Гаджокова, Водно строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Димитрова Ганчева, Строителство и
архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Руска Желязкова Христова, Строителство и
архитектура, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотограметрия, картография, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, Земемерен техник,
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   

Инж. Светослав Иванов Миндов, Промишлено
и гражданско строителство, Лиценз за оценка
на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Мария Тодорова Касабова, Промишлено
и гражданско строителство, Лиценз за оценка
на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ин ж. Олег Димит ров Радев, Ст роителен
инженер по технология на строителството, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено
и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Радина Тотева Караджова, Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура,
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Или я Михайлов Сулев, Елект роин женер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско
дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженер-металург, Специалност „Металургия на черни метали“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ради Иванов Радев, специалност: „Строителство и архитектура“; квалификация „Строителен
техник“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност: „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност: „Геодезия, фотограметрия, картография“;
квалификация: „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
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Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация: „Техник по строителство и архитектура“;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност: „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност
„Електроника и автоматика“; професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Георги Мавродиев Георгиев, специалност
„Топлотехника“; професионална квалификация:
„Енергиен инженер“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Професионална
квалификация: „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогичес
ка правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, Професионална
квалификация „Строителен техник“; Специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, Професионална
квалификация „Магистър инженер“; Специалност
„Технология и управление на транспорта“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, Професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
Специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Георги Янков Стойчев, Професионална квалификация: „Зооинженер“; специалност: „Зооинженерство“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимикклиничен химик, анализ на белтъци и ензими,
молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК акспертизи, 6.1.
Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебнозоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична
експертиза.
Д-р Стоян Михайлов Червенков, Професио
нална квалификация „Доктор по ветеринарна
медицина“; специалност „Ветеринарна медицина“;
Специализация „Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителни продукти от жив
произход“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, Технология на пластмасите, Материалознание и
технология на машиностроителните материали,
7.1. Съдебно-химическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3.
Съдебна физикохимическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Надя Иванова Георгиева, Инженер агроном
полевъдство, Оценител на земеделски земи, 8.2.
Съдебна агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, Растителна защита,
8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном,
Лозаро-градинар, 8.2. Съдебна агротехническа
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 09 Съдебно-изкуствоведски експертизи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Деяна Димитрова Дончева, Инженер по горско
стопанство, 11 Други съдебни експертизи.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 11 Други съдебни експертизи – Патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност:
„Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 11 Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър-инженер по горско стопанство“, 11 Други
съдебни експертизи.
8378
47е. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния съд – Ямбол, и Административния
съд – Ямбол, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис
ше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик;
свидетелство за експерт-специалист; 1. К лас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
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Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование – висше; 1.
Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование – висше;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1.
Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физикохимическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование – висше;
специалност – химична технология на дървесината; 1. Клас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“, видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физикохимическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; специалност – биология; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи; 6. Клас „Съдебни биологични експертизи“, вид: 6.3. Съдебна микробиологична
експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование – средно
специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие, 1. Клас „Криминалистични
експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование – висше;
специалност – психология, 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5.
Биометрични криминалистични експертизи.
Ра дом и р Въ л чев Го спод и нов, о бра з ование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи,
С п а с и м и р Йо рд а нов С п а с ов, о б р а з ов ание – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
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експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – Одорология (мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование – средно,
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование – вис
ше; 1. К лас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование – средно;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, вид: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, образование – вис
ше, медицина, специалност –  паталогоанатом, 2.
Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Дим и т рина С т ой чева С т ой чева-Славова,
образование – висше, медицина, специалност –  
акушерство и гинекология, 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, диплом кандидат на науките, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека.
Димитър Василев Брънков, образование – вис
ше, медицина, специалност – нервни болести,
призната правоспособност по клинична електромиография, 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност вътрешни
болести, професионални заболявания, 2. Клас
„Съдебномедицински експертизи“.
Борис Петров Шахов, образование – висше,
специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог,
специализация – микробиология, 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека.
Йордан Иванов Стойков, образование – висше,
специалност – медицина, патологична анатомия
с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по
съдебна медицина. 2. Клас „Съдебномедицински
експертизи“.
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Атанас Панчев Славов, образование – висше,
придобита правоспособност – лекар, специалност
нервни болести, 2. Клас „Съдебномедицински
експертизи“, видове: 2.5. Съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Николай За хариев Долап чиев, образование – висше, медицина, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушерство и гинекология, 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия. 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование – висше,
медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза“. 3.1. Съдебно-психиатрична
експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование –
висш е, медицина, специалност – психиатрия,
сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“,
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Мария Николова Николова, образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация икономист по социално-икономическа информация; Клас „Съдебно-икономически
експертизи“.
Никола Иванов Николов, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Виоле т к а Н и колова Пен чева , о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
организация и методология на счетоводната дейност, квалификация – икономист-счетоводител,
бюджетно счетоводство, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Галина Господинова Тенева, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси,
квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация вещо лице по специалност
съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност –  финанси,
квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация вещо лице по специалност
съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Диан Сухел Кайали, образование – висше,
степен – магистър, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – счетоводство и контрол,
икономист; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Д и н ь о С т о и л о в С а р а й д а р о в , о б р а з о в ание – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране
и отчетност на търговията и промишлеността,
икономист-счетоводител.
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Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопев, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, финанси
и счетоводство, к валификаци я – икономистсчетоводител, специа лизаци я – съветник по
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни
стандарти“.
С т оя н к а Д и м и т рова Б он чева, обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни
счетоводни стандарти“.
Николинка Вълкова Русева, образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице,
синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист – счетоводител, допълнителна
квалификация – организация и методология на
счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт – счетоводител,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти; 4. Клас „Съдебно-счетоводни експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование – висше,
степен – магистър, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и
експерт – проверител на измами; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
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Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Васи л Д и м и т р ов Го спод и нов, о бра зование – висше, степен – магистър, специалност –  
застраховане и социално дело с професионална
квалификация икономист-застраховател.
Десисла ва Н и колова Добрева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светлана Николова Димитрова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност –  
счетоводство и контрол, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт
по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и
финасово-ценови експертизи и експерт – оценител
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика,
специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспор та, к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т; 4. К лас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство,
професионална квалификация – магистър по
икономика, международни счетоводни стандарти,
специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и
процеси; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, трудов стаж – 7 години; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37
години, специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоражения;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Мария Косева Баева, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности
и счетоводство на предприятието/икономистсчетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.3.
Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Димит рина Тодорова Пет рова, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация –  икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по
специалност съдебно-счетоводни експертизи и
квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Вакова Христова, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика; 4. К лас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на търговски предприятия и за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по
икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Йонка Иванова Христова, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
свидетелство за следдипломна квалификация по
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специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – международен
туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономист –  
организатор на промишленото производство,
сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пейчо Герганов Петков, образование – висше,
специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3.Съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
М а рг а ри т а М и т ков а Попов а , о б р а з ов ание – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Те одора Ге орг иев а С т оя нов а , о бра з ов ание – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник,
трудов стаж – 17 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Борис Атанасов Борисов, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза.
Нели Петкова Вълчева, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Добрин Тодоров Василев, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза.
Пепа Георгиева Пашова, образование – висше,
специалност – икономист по строителството,
съдебно-счетоводни експертизи; 4. Клас „Съ-
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дебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Никол ина Ней чева Ма нолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от Агенция за приватизация „Оценка
на недвижими имоти“; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Фи данка Георгиева Д женкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство; строителен
инженер по транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недвижими имоти,
земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,
строителен техник по геодезия, фотограметрия
и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка
на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ва лен т ин Георг иев Симеонов, образование – висше, специалност – геодезия, квалификация – инженер, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена
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обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен
техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство,
квалификация – инженер земеустроител, оценка
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Елена Димова Лъскова, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на
земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, вид 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Станчо Колев Станчев, образование – висше,
специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоражения; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование – вис
ше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование – висше,
степен – магистър, специалност – технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
квалификация – машинен инженер, оценка на
машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Цветанка Димитрова Йорданова, образование – висше, специалност –  хидромелиоративно
строителство, квалификация – инженер водостроител, оценка на недвижими имоти, земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
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Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – архитектурен техник.
С ви лена Ге орг иева Кех а йова , о бра зование – висш е, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника
и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономистсчетоводител, експерт-оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Димитър Димитров Кънев, образование – вис
ше, специалност – далекосъобщителна техника,
квалификация – електроинженер, проектанска
правоспособност по далекосъобщителна техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична;
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
С т ой ко Хрис т ов Пех л и ва нов, о бра з ование – висше, степен – магистър, специалност –  
машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза, оценка
на машини и съоръжения; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност –  транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер,
автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование – висше,
степен – магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, квалификация – машинен
инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование – полувисше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование – вис
ше, степен магистър, специалност – транспорт и
енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование – висше, специалност – изчислителна техника, специалист ПС,
квалификация – инженер по радиоелектроника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
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Михаил Колев Михайлов, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност –  транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на
земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование – висше, специалност – архитектура; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка
на гори и земи в горския фонд, регистриран в
публичния регистър за упражняване на частна
лесовъдска практика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование – вис
ше, образователна квалификационна степен – магистър, специалност – топло, газоснабдяване и
вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения и автоексперт, 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Мария Георгиева Вълева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификаци я – ин женер-земеуст роител, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, специализация – икономика
на строителството, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Йорда н Пару шев Го спод и нов, о бра зование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер земеустроител, трудов
стаж – 33 години, удостоверение за следдипломна
квалификация – опресняване по специалността
ТБТ, ХТ и ППО; Управление и икономически
проблеми на качеството на строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
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Пламен Илиев Василев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Ге орг и Го с под и нов Ге орг иев, о бра з ов ание – висш е, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодези я, фотограметри я и картографи я,
вписан в регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра; Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза и
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование – висше,
специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза и
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
И вел и н Краси м и ров Кр ъс т ев, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника,
професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС – категория
„С“ и „Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми
на естествознанието; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Бойчо Гочев Узунов, образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
удостоверение за повишаване на квалификацията
по противопожарна техника и безопасност; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Милка Иванова Стаматова, образование – вис
ше, специалност – ОПУС, квалификация –  икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за
оценител на земеделски земи, лиценз за оценки
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Ренета Тодорова Реванска, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси,
квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
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недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Кольо Георгиев Гяуров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност,
квалификация – инженер по пожарна и аварийна
безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Живко Възкресенов Бянов, образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Тенев, образование – висше,
специалност – транспортна техника и технологии; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Стоян Колев Тенев, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Благой Митев Димитров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност,
квалификация – инженер по противопожарна
техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерни-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Кольо Димитров Петров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Анатоли Николаев Василев, образование – вис
ше, специалност – защита при аварии и бедствия;
защита на националната сигурност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Нелиян Николаев Цонев, образование – висше,
специалност – електроника и автоматика; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Иванов Сулаков, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Николай Христов Георгиев, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Веселин Георгиев Атанасов, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Иван Георгиев Динев, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
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Янко Боянов Боянов, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
В ен ц ис л а в П а нев Д и м и т р ов, о б р а з ов ание – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална
квалификация – машинен инженер-мениджър; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1 Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Атанас Петров Атанасов, образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене; квалификация – инженер по експлоатация и ремонт
на АТТ; инструктор за обучение на водачи на
МПС – категория „С“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Иван Тотев Иванов, образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Митко Тодоров Петев образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование – вис
ше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик; 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“; 11.
Клас „Други съдебни експертизи“ – ДНК анализ.
Елена Колева Николова, образование – висше,
специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; вид: 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Георги Янков Стойчев, образование – вис
ше – зоотехника и ветеринарна медицина, специалност – зооинженерство; 6. Клас „Съдебнобиологични експертизи“, вид: 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Диана Иванова Иванов, образование – висше,
специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност – маркетинг, мениджмънт;
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“, вид: 7.1. Съдебно-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 8. Клас „Съдебни
селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебна
агротехническа експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения; 10. Клас „Оценителни
експертизи“.
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11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.
Елена Николова Георгиева, образование – вис
ше, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
Елена Мирчева Даскалова, образование – вис
ше, фармацевт, специалност – организация и
икономика на аптечното дело.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярно-биологични техники.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и
счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и
социални проблеми и експерт-оценител на ДМА
в медицинските учреждения; 11. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование – средно
професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Национална
занаятчийска камара за занаят –  бижутерство.
8460
22. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
изх. № 0522/2012/000203/14.12.2015 г. възлага на
Радослав Аспарухов Николов, адрес за кореспонденция гр. Трън, ул. Мурговица, бл. 3, ап.
25, следния недвижим имот: павилион-пивница,
застроена площ – 72 кв. м, изграден в У ПИ
VІІІ, кв. 57, местността Баринци, гр. Трън, област Перник, представляващ едноетажна сграда
със сглобяема конструкция. Сградата се състои
от три помещения и складово помещение при
граници: изток – съседен имот; запад – улица;
север – съседен имот; юг – магазин, заедно с
правото на строеж, върху мястото, върху което
е построена, ведно с всички подобрения върху
имота за сумата 3927 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
8471
168. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар
джик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с пос
тановление № 90986/2004/000160 от 30.11.2015 г.
възлага на „Дикс Трейд“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 130943417, със седалище и адрес на
управление София, кв. Надежда, бл. 253, вх. Е,
ап. 119, представлявано от Добромир Петков
Диков, следния недвижим имот: „Портал“ с
инв. № II от парцеларния план на Стопански
двор, землище с. Величково с ЕКАТТЕ 10505,
община Пазарджик, със застроена площ 15 кв. м
(по документ – 10 кв. м), намиращ се в парцел
I – „Портал“, в кв. 5 (с площ на парцела  116 кв. м
от същия парцеларен план). Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
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и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонаходжението на имота.
8503
169. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Па
зарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление № 90986/2004/000161 от 30.11.2015 г.
възлага на „Дикс Трейд“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 130943417, със седалище и адрес на
управление София, кв. Надежда, бл. 253, вх. Е,
ап. 119, представлявано от Добромир Петков
Диков, следния недвижим имот: „Авторемонтна
работилница“ с инв. № 23 от парцеларен план на
Стопански двор, землище с. Величково с ЕКАТТЕ
10505, община Пазарджик, със застроена площ
543 кв. м (по документ – 500 кв. м), намиращ се
в парцел XV-23 – „Авторемонтна работилница“,
в кв. 1 с площ на парцела 2005 кв. м от същия
парцеларен план. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
8505
91. – Военномедицинската академия – Со
фия, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната
специалност „Медико-санитарна защита“ – един
за нуждите на катедра „Медицина на бедствените
ситуации и токсикология“ към МБАЛ – София,
ВМА. Срок за подаване на документите – 2 месеца
от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 9225130.
81
76. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за район „Триадица“, Столична община, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
8414
76а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землищата на с. Антон, община
Антон, гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, гр. Златица, община Златица, и с. Челопеч,
община Челопеч, която е извън строителните
граници. Кадастралната карта и кадастралните
регистри са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
8413
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80. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за частта,
разположена извън границите на урбанизираната
територия на землищата на: с. Белчин, с. Горни
Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Марица, с. Поповяне, с. Продановци,
с. Райово, с. Рельово, с. Широки дол и с. Ярлово,
община Самоков; с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша,
с. Росоман, с. Хераково и с. Храбърско, община
Божурище; гр. Долна баня, община Долна баня;
с. Алдомировци, с. Братушково, с. Бърложница,
с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци,
с. Ракита и гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област.
8500
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс Дружба 2 – ІІ
част, в граници: бул. Проф. Цветан Лазаров, бул.
Копенхаген, ул. Обиколна и Крайречен булевард,
който е изложен в район „Искър“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Искър“.
8430
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс Дружба 1 – I и II част, в
граници: от север – бул. Искърско шосе и бул.
Асен Йорданов; от югозапад – бул. Проф. Цветан
Лазаров, улица по о.т. 175 – о.т. 176, ул. Капитан
Димитър Списаревски; улица по о.т. 374 – о.т. 375;
улица по о.т. 375 – о.т. 377 – о.т. 378; улица по
о.т. 378а – 380, улица Капитан Димитър Списаревски; от изток – бул. Кръстьо Пастухов, който
е изложен в район „Искър“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Искър“.
8429
53. – Общинската служба по земеделие –
гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 18б, ал. 2 и чл. 28,
ал. 3, т. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците с
признато право на собственост върху земеделски
земи, че във връзка с изработване на помощни
кадастрални планове на основание § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за местностите Камарата и Коркулука, включени в околовръстния полигон на
селищно образувание Могилите, представляващи
КЕ 000157, и местност ВМЕИ – земеделска земя,
представляваща КЕ 000174, по КВС на землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, в
14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“ ще се извърши съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на земеделските земи,
разположени в териториите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ.
Анкетата ще се извърши по график, който ще
бъде изложен в сградата на Община Аксаково и
в сградата на кметство – с. Осеново.
8479
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5. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия
за ел. захранване“ от ВЕЛ 20 kV до ПИ № 082007
по К ВС на землище гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, с териториален обхват
поземлени имоти по КВС на землище гр. Игнатиево, както следва: № 000116 и 000117 – полски
пътища, собственост на Община Аксаково. Проектът за подробен устройствен план е изложен за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
8501
14. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на имот пл.
№ 322019, местност Реални граници – 18ж ал. 1,
землище на гр. Брезово, община Брезово, за смяна
статута на земеделската земя за производствени и
складови дейности – предприятие за преработка
на на селскостопанска продукция. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8464
24. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 11 от 21.12.2015 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Навигационни съоръжения за летище Бургас – DVOR/DME „BGS“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8465
90. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и заявление вх. № Гр-1590 от 28.09.2015 г.
от Трендафил Кремов Трендафилов съобщава
на всички заинтересовани лица, че е изготвен
проект от лицензиран геодезист за нанасяне на
имот с проектен № 9 в строителния полигон на
махала Барата, км. Белица, община Ихтиман,
Софийска област. Площта на имота е 1080 кв. м и
сгради – масивна жилищна сграда (МЖ) със ЗП
47,8 кв. м, масивна сграда (МС) с площ 3 кв. м и
навес. Имотът е собственост на н-ци на Кремчо
Трендафилов Генов съгласно нотариален акт
№ 126, том ІІ, дело № 618 от 1990 г. Проектът се
намира в отдел „ТСУ“ при Община Ихтиман и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с него,
като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
8486
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36. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през декември 2015 г. е извършена продажба на общински нежилищен
имот: Дърводелска работилница – с. Ръжена,
представляващ УПИ II-147 в кв. 27 по плана на
с. Ръжена, с площ 1004 кв. м ведно с построените
в него: едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 78 кв. м, двуетажна
масивна сграда – складове, със застроена площ
97 кв. м, едноетажна масивна сграда – гараж,
със застроена площ 18 кв. м, навес със застроена
площ 200 кв. м и гатер-навес със застроена площ
74 кв. м, при граници на имота: север – УПИ
I-378; изток – улица; юг – УПИ III-146 и УПИ
VI-147; запад – улица и УПИ VII-147, съгласно
ПР на с. Ръжена, одобрен с Решение № 194 от
2005 г. на ОбС – гр. Казанлък, и кадастрален
план, одобрен със Заповед № 300-4-65 от 2002 г.,
на А лейдин Исмет Арабад ж и от с. Ръжена,
община Казанлък, за 14 580,50 лв. без ДДС,
платени изцяло към момента на подписване на
приватизационния договор.
8485
54. – Община гр. Кресна, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
за обекти: 1. ПУП – ПРЗ за разделяне на ПИ
№ 005006, намиращ се в м. Завой, землище на
гр. Кресна, с предназначение „нива“, на два имота – ПИ № 005028 (УПИ ІІІ-005028) с отреждане
„за общински парк“ и ПИ № 005017 със запазване
на предназначението му „нива“; 2. ПУП – ПУР
за част от ул. Струма, гр. Кресна, от о.т. 155 до
о.т. 174 с отреждане „за паркинг“ (от о.т. 155б до
о.т. 155в) и обособяване към улицата на територия за озеленяване с отреждане на УПИ І – „за
озеленяване“ и УПИ ІІ – „за озеленяване“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в
Община Кресна, отдел „ТСУ“, стая 109. Писмени
възражения, предложения и искания се подават
до общинската администрация.
8421
85. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасета на захранващи електропровод с дължина на трасето 248 м,
започващ от СтБ стълб на ТП-Б1, и водопровод
с дължина на трасето 79 м, започващ от съществуващ водопровод ∅ 63 ПЕВП до ПИ 121013,
м. Стърчи крак, по КВС на землище Црънча,
преминаващи през ПИ № 000159, 000374, 000162
и 000161 – полски пътища, ПИ 000451 – пустеещи
необработваеми земи, и ПИ 000533 – ведомствен
път, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
8404
86. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на захранващ
електропровод с дължина на трасето 17 м, започващ от съществуващ ЖР стълб на ВЛ 20 kV,
преминаващ през ПИ 000467 – път ІV клас, до
края на регулацията на с. Хаджиево с оглед за-
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хранване на УПИ в чертите на регулацията съгласно изчертаното с виолетово трасе и сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
8405
87. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на захранващ
електропровод с дължина на трасето 56 м, започващ от съществуващ електропровод при ПИ
047040, м. Черни могили, по КВС на землище
Звъничево до ПИ 047043, преминаващ през ПИ
000439 – полски път, съгласно изчертаните с виолетово трасе и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
8406
88. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ
електропровод с дължина на трасето 237 м, започващ от края на регулацията на с. Црънча, и
водопровод с дължина на трасето 73 м, започващ
от съществуващ водопровод ∅ 63 ПЕВП до ПИ
113012, местност Мараша, по КВС на землище
с. Црънча, преминаващи през ПИ 000547 – полски
път, и ПИ 000101 – път ІV клас, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета и сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
8487
9 9. – О б щ и н а С и л и с т р а н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПРЗ – план-схема за подземна канална
мрежа за оптични кабели за нуждите на „Нет
уоркс – България“ – ЕООД, на територията на
с. Айдемир, община Силистра, област Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат
да се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
8400
31. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за обект: „Трасе на
водопровод за минерална вода за захранване на
ПИ 002125, северно от почивна станция на МВР,
местност Света Петка, землище гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с възложител
„Оптикс“ – АД. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, гр. Стрелча, пл.
Дружба 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация. За справка: тел.
03532/20-20, в. 120 – Техническа служба.
8399

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Двигателни нару
шения и множествена склероза“ – София, по
своя инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 26.02.2016 г. в
15,30 ч. в седалището му в София, ул. Д-р Любен
Русев 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на УС за дейността за 2015 г.; 2. приемане
на баланса и на отчета за приходите и разходите
на сдружението за 2015 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2016 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред при условие, че се
явят не по-малко от една трета от всички членове.
8434
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Европейски спортни политики и
практики“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.02.2016 г. в 17 ч. в
седалището на дружеството в София, ул. Сан
Стефано 23, вх. Б, ет. 1, надпартерен, ап. 18, при
следния дневен ред: 1. допълнение на чл. 4 от
устава на сдружението в съответствие с Наредба
№ 4 от 2014 г. за условията и реда за финансовото
подпомагане на младежки дейности на ММС (ДВ,
бр. 62 от 29.07.2014 г.); 2. изменение на чл. 13, ал. 2
от устава на сдружението във връзка с намаляване
на членския внос от 10 лв. на 1 лев месечно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8497
2. – Управителният съвет на сдружение „Мест
на инициативна група – МИГ – на територията
на общините Брацигово и Кричим“, Брацигово,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 27.02.2016 г. в 17 ч. в Брацигово,
ул. Христо Смирненски 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на УС съгласно
постъпили молби; 2. освобождаване на членове
на сдружението съгласно постъпили молби; 3.
прекратяване на сдружението и обявяването му в
ликвидация, избор на ликвидатор; 4. разглеждане
и гласуване на други предложения. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се членовете на
сдружението да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на членовете за общото събрание
ще започне в 16,30 ч. в деня и на мястото, където
ще се проведе общото събрание. Членовете ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а
пълномощниците – срещу писмено пълномощно
и документ за самоличност.
8322
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3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по тенис на маса „Янтра“, Долна
Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 29.02.2016 г. в 17,30 ч.
в Младежкия дом – Долна Оряховица, ул. Георги
Измирлиев 23, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2015 г. и насоки за развитие през
2016 г. на СКТМ „Янтра“; 2. промени в устава на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час, след което се провежда на същото
място, при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.
8320
23. – Управителният съвет на сдружение
„Югозападен център за аграрна информация
и консултация – Кочериново 2004“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.02.2016 г. в 10,30 ч. в гр. Кочериново, ул. Никола
Вапцаров 76, в залата на бившата Машинно-тракторна станция – Кочериново, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2013 и 2014 г.; 2. промяна на наименованието на
сдружението; 3. промяна на адреса на управление;
4. изменение и допълване на предмета на дейност
и целите на сдружението; 5. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нов
управителен съвет; 6. приемане на нов устав на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16
2. – Управителният съвет на СНЦ „МИГ Ку
брат“ – гр. Кубрат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 28, ал. 1 от устава на сдружението във връзка
с протокол № 2 от 23.12.2015 г. от заседание на
УС на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 25.02.2016 г. в 16 ч.
на ул. Княз Борис I № 1 – гр. Кубрат, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение на основание
чл. 12, ал. 1 ЗЮЛНЦ и т. 3 от Споразумение за
партньорство между СНЦ „МИГ Завет“ и СНЦ
„МИГ Кубрат“ от 3.09.2015 г., ск лючено във
връзка с кандидатстване по м. 19.1 Помощ за
подготвителни дейности от ПРСР 2014 – 2020 г., за
преобразуване на СНЦ „МИГ Кубрат“ – гр. Куб
рат, чрез вливане на CHЦ „МИГ Кубрат“ в СНЦ
„МИГ Завет“; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава на
сдружението събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението
за участие в общото събрание ще започне един
час преди общото събрание. За регистрацията
си членовете трябва да представят документ за
самоличност. Пълномощниците на членовете
трябва да представят и писмено пълномощно.
8415
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна гру
па – Момчилград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 28 от устава на сдружението със свое решение от 14.12.2015 г. свиква общо събрание на
25.02.2016 г. в 17,30 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението: Момчилград, ул.
Маказа 15, със следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружението;
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2. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
8435
1. – Управителният съвет на сдружение „Тан
цов клуб „Чародейка“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 1 от устава свиква общо
събрание на членовете на 26.02.2016 г. в 11 ч. на
адреса на управление на сдружението – Плевен,
ул. Генерал Столетов 27, вх. В, ет. 3, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружение „Танцов клуб „Чародейка“ – Плевен;
2. прекратяване членството на Ирена Антонова
Стоянова в сдружението и освобождаването є
като член на управителния съвет и секретар на
сдружението; 3. избиране на нов член на управителния съвет на мястото на освободения; 4. избор
на нов секретар на сдружението; 5. приемане на
решение за изменение на чл. 19, т. 2 от устава
на сдружението; 6. разни.
37
1. – Управителният съвет на сдружение
„Ша хматен к л уб Давидов“ – гр. Санданск и,
на основание чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.02.2016 г. в
17 ч. в гр. Сандански, ул. Тодор Паница 4, при
следния дневен ред: 1. избиране на нов УС на
сдружението; проект за решение – ОС избира
нов УС на сдружението; 2. промяна в устава на
сдружението; проект за решение – ОС променя
устава на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8466
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Добруджански съюз на зърно
производителите“ – с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 25.02.2016 г. в 16 ч. в Добрич,
парк-хотел „Изида“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството; 2. отчет на
контролния съвет; 3. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 4. избор на председател
на УС; 5. избор на членове на УС; 6. избор на
председател на КС; 7. избор на членове на КС; 8.
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приемане и освобождаване на членове; 9. вземане
на решение по чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗЮЛНЦ за участие в учредяването на сдружението на областно
ниво; 10. вземане на решение по чл. 25, ал. 1,
т. 6 ЗЮЛНЦ за участие в учредяването на други
сдружения; 11. вземане на решение за участие на
сдружението в различни комисии на международно и национално, областно и общинско ниво;
12. вземане на решение за участие в различни
проекти; 13. определяне на делегати за общото
събрание на НАЗ; 14. становище по дневния ред
на общото събрание на НАЗ; 15. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8377
14. – Управителният съвет на сдружение
„Развъдна асоциация на българските породи
говеда – Родопско късорого, Българско родопско,
Искърско“ – с. Тополово, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 27.02.2016 г. в 14,30 ч. в конферентната
зала на хотел „Спа-клуб Централ“, Хисаря, ул.
Аугуста 5, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на „Развъдна асоциация на българските
породи говеда – Родопско късорого, Българско
родопско, Искърско“ за 2015 г.; 2. утвърждаване
на финансов отчет на асоциацията за 2015 г.; 3.
приемане на бюджет за 2016 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. приемане на промени в устава
на асоциацията; 6. избор на нов председател; 7.
разни. Материалите по дневния ред са изложени
в офиса на сдружението в с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив, ул. Кокиче 9. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15,30 ч.
8213
Яна Вълкова Колева, ликвидатор на СНЦ
„Спортен клуб по художествена гимнастика „Лазур“, Бургас, в ликвидация по ф.д. № 114/2012 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8319
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