ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 98

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 9 декември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България

пейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
107
2

 Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2017 г.
13
 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
18
 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
37
Президент на републиката
 Указ № 378 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на
19 февруари 2017 г.
107
 Указ № 386 за възлагане на Корнелия
Петрова Нинова да състави правителство
107
Министерски съвет
 Постановление № 340 от 2 декември 2016 г. за изменение на Постанов
ление № 125 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Евро-

 Постановление № 341 от 2 декември
2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване
на целодневна организация на учебния
ден и за защитени училища
109
 Постановление № 342 от 2 декември
2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2016 г.
111
 Постановление № 343 от 2 декември
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2016 г.
112
 Постановление № 344 от 5 декември
2016 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с
Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
112
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 584 от 22 ноември 2016 г.
за изменение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
115

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 381
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 25 ноември 2016 г.
Издаден в София на 1 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79
и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17, 50 и 81 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се
заменят със „среда на сигурност“;
б) в т. 3 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят със „стратегическите планове и плановете за операции“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се
заменят със „среда на сигурност“;
б) създава се т. 14:
„14. провеждане на отбранително-мобилизационна подготовка.“
§ 2. В чл. 11, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. концепциите и доктрините на въоръжените сили;“.
§ 3. В чл. 17, ал. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 22 се изменя така:
„22. определя в единен списък юридически
лица, стратегически и други особено важни
обекти, които са от значение за отбраната

на страната във военно време, по предложение на министъра на отбраната въз основа
на предложения на съответните министри и
ръководители на ведомства;“
б) създава се т. 23:
„23. възлага военновременни задачи по
отбраната на страната на държавните органи,
органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на юридически
лица от единния списък по т. 22 по предложение на министъра на отбраната въз основа
на предложения на съответните министри и
ръководители на ведомства за изпълнение на
държавния военновременен план.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Условията и редът за изпълнение на
дейностите по ал. 2, т. 22 и 23 се определят
с акт на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 24, ал. 3 след думите „длъжностните разписания“ се добавя „и щатове“.
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 7а:
„7а. ръководи политиката по логистичното
осигуряване на въоръжените сили и координира осигуряването на поддръжката от
Република България като страна домакин с
компетентните органи на страната и чуждите
и/или съюзническите въоръжени сили при
преминаване през и/или пребиваването им
на територията на страната;“.
2. В т. 11 след думата „ръководи“ се добавя „политиката по“, а думите „военната и
специалната продукция“ се заменят с „отбранителните продукти“.
3. Създава се т. 11а:
„11а. ръководи политиката по управление
на жизнения цикъл на отбранителни продук
ти и издава наредба за условията и реда за
осъществяване на тази дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;“.
4. В т. 12 думите „военните доктрини и
оперативните планове“ се заменят с „концепциите, доктрините и плановете за операции“.
5. Създават се т. 31б и 31в:
„31б. осъществява общото методическо
ръководство, координация и контрол на дейностите по отбранително-мобилизационна
подготовка на страната;
31в. осъществява общото ръководство на
проектното управление в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия;“.
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§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3а се изменя така:
„3а. проект на Единен списък на юридически лица, стратегически и други особено
важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време, въз основа
на предложения на съответните министри и
ръководители на ведомства;“.
2. Създава се т. 3б:
„3б. предложение за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната
на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация
и на юридически лица от Единния списък по
чл. 22, ал. 2, т. 22 въз основа на предложения
на съответните министри и ръководители
на ведомства за изпълнение на държавния
военновременен план;“.
3. В т. 6 думите „от министерството“ се
заличават.
4. Създава се т. 11:
„11. п роек т на К ата лог на Реп убл и ка
България за планираните възможности по
поддръжка от страната домакин.“
§ 8. В чл. 29, ал. 1 думите „другите структури“ се заменят със „структурните звена“.
§ 9. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Държавните органи, органите
на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната
на страната провеждат отбранително-мобилизационна подготовка.
(2) Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица с възложени
военновременни задачи по отбраната на страната разработват и поддържат в готовност за
изпълнение план за привеждане в готовност
за работа във военно време, военновременен
план и други планове, свързани с отбраната,
при условия и по ред, определени с актове
на Министерския съвет.
(3) Дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка; условията и
редът за тяхното осъществяване; условията
и редът за функциониране на системата за
военновременно управление на държавната
и местната администрация и юридическите
лица с възложени военновременни задачи по
отбраната на страната; редът за оповестяване и
привеждане в готовност за работа във военно
време; редът и условията за снабдяването с
основни хранителни и нехранителни стоки
във военно време се определят с актове на
Министерския съвет.
(4) За изпълнение на военновременните
задачи по отбраната на страната и на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи
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и органите на местното самоуправление и
местната администрация, и юридическите
лица с възложени военновременни задачи
ежегодно се осигуряват бюджетни субсидии
от държавния бюджет чрез бюджетите на
съответните разпоредители с бюджет, които
контролират готовността за изпълнение на
възложените им военновременни задачи.“
§ 10. В чл. 43, ал. 2, т. 1 думите „техникарезерв“ се заменят с „техника-запас“.
§ 11. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „директора на центъра за спешна медицинска помощ“ се поставя
запетая и се добавя „началника на звеното по
отбранително-мобилизационна подготовка в
областната администрация“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Функциите на съветите по сигурност
в областните администрации и общините се
определят с акт на Министерския съвет.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с
„чл. 34, ал. 1“.
§ 13. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на въоръжените сили във
военно време се включват и структури от
другите сили от системата за национална
сигурност на Република България, определени
с акт на Министерския съвет.“
3. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „както и резервистите по
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България“.
§ 14. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Плановете за операции на военните
формирования от въоръжените сили се утвърждават по реда на организационната им
подчиненост от висшестоящия командир/
началник по предложение на непосредствения
им командир/началник.“
§ 15. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. наблюдение и ранно предупреждение
за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана;
3. поддържане и развитие на способности
за киберотбрана и на Интегрираната комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили
при извънредно положение, военно положение
или положение на война;“.
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2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 16. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) При заявена от Авиоотряд 28
обективна невъзможност да изпълнява полети
със специално предназначение или полети за
нуждите на други министерства или ведомства
при условията и по реда на чл. 64б от Закона
за гражданското въздухоплаване същите може
да се изпълняват с военни въздухоплавателни
средства и екипажи от състава на въоръжените сили.
(2) Полети по ал. 1, включително извън
територията на страната, се изпълняват след
разрешение на министъра на отбраната по
предложение на началника на отбраната.
(3) Изразходваните финансови средства
за изпълнение на полетите по ал. 1 се възстановяват на Министерството на отбраната
от бюджета на съответната администрация,
министерство или ведомство.“
§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „системата за“ се
добавя „наблюдение“ и се поставя запетая.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. въвеждат в действие стратегическите
планове, плановете за операции на въоръжените сили и военновременните планове.“
§ 18. В чл. 59, ал. 2 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят
със „стратегическите планове и плановете за
операции на въоръжените сили“.
§ 19. В чл. 60а, ал. 2 се създава т. 3:
„3. Бригада „Специални сили“.“
§ 20. В чл. 60б ал. 2 се изменя така:
„(2) Командващият на Съвместното командване на силите осъществява командването и управлението 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.“
§ 21. В чл. 60в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „оперативното управление“ се заменят с „управлението“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Бригада „Специални сили“ е непосредствено подчинена на началника на отбраната.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 22. В чл. 60д, ал. 1 след думите „Военновъздушните сили“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думите „Военноморските
сили“ се добавя „и Бригада „Специални сили“.
§ 23. В чл. 68, ал. 1 думите „оперативните
планове за съответните мисии и операции“
се заменят с „плановете за операции за съответните мисии“.
§ 24. В чл. 71 ал. 1 и 2 се изменят така:
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„(1) За участие в операции или мисии
извън територията на Република България
министърът на отбраната командирова:
1. българските военнослужещи в състава
на военни формирования – за срок, не подълъг от 6 месеца;
2. българските военнослужещи на отделни
длъжности или длъжности в щабове на операции или мисии – за срок съгласно конкретната
международна договореност, но не по-дълъг
от една година.
(2) Военнослужещите по ал. 1 могат да се
командироват за следващо участие в операции
или мисии извън територията на Република
България най-рано 12 месеца, а военнослужещите-лекари – най-рано 6 месеца след
изтичане на срока по ал. 1.“
§ 25. В чл. 77 се създава ал. 3:
„(3) Щабът на отбраната е стратегически
военен щаб на въоръжените сили, интегриран
в Министерството на отбраната.“
§ 26. В чл. 78 след думите „Стационарната
комуникационна и информационна система“
се добавя „Централният артилерийски технически изпитателен полигон“ и се поставя
запетая.
§ 27. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
началник на отбраната може да се назначи и
офицер с висше военно звание, който има помалко от 4 години до достигане на пределната
възраст по чл. 160, ал. 1, т. 9.“
2. В ал. 5 след думите „командирите на
видовете въоръжени сили“ се добавя „и на
Бригада „Специални сили“.
§ 28. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Българската армия“ се
заменят с „въоръжените сили“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. въвеждането във и извеждането от
експлоатация на отбранителни продукти от
въоръжените сили, с изключение на Служба
„Военна полиция“ и Служба „Военна информация;“.
3. В т. 6 думите „доктрини, концепции“
се заменят с „концепциите и доктрините на
въоръжените сили“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. подготовката и състоянието на оперативните способности на въоръжените сили с
изключение на способностите, свързани със
специфични методи и средства за добиване
на информация на Служба „Военна полиция“
и Служба „Военна информация;“.
5. В т. 9 след думите „разработването на“
се добавя „директивите и“.
§ 29. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „Министерския съвет по
предложение на“ се заличават.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Медицинските специалисти на военна служба могат да се обучават за придобиване на
клинична медицинска специалност по реда
на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за
здравето, като се зачисляват със заповед на
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице.“
§ 30. В чл. 94, ал. 1 след думите „Закона
за висшето образование“ се поставя запетая
и се добавя „Закона за здравето“.
§ 31. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пра ви л н и ц и т е за ус т ройс т во т о и
дейността на военните академии, висшите
военни училища, научните организации и
на професионалните колежи се издават от
министъра на отбраната.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 6 думите „научни специалности“
се заменят с „докторски програми“.
§ 32. В чл. 97 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заместник-началниците по учебната и
научната част на военните академии и висшите
военни училища са военнослужещи, хабилитирани лица и упражняват правомощията
на заместник-ректор по Закона за висшето
образование. Те се назначават и освобождават от длъжност от министъра на отбраната
по предложение на съответния началник на
военна академия или висше военно училище
след решение на академичния съвет. Заместник-началникът по лечебно-диагностичната
дейност на Военномедицинската академия e
военнослужещ, хабилитирано лице и се назначава и освобождава от длъжност от министъра
на отбраната по предложение на началника на
Военномедицинската академия, съгласувано
с министъра на здравеопазването.“
3. В ал. 4 думите „заемащи преподавателски и академични длъжности“ се заменят със
„заемащи академични длъжности, както и
други лица по Закона за висшето образование“.
§ 33. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Академичните съвети на военните академии и висшите военни училища
и научният съвет на научната организация
утвърждават решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни
журита и избора на кандидати за заемане на
академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
началниците на военните академии и висшите
военни училища, съответно ръководителите
на научни организации, издават заповед за
състава на научното жури.
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(2) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на военната
академия или висшето военно училище може
да се извършва без конкурс по решение на
съвета на приемащото основно звено, утвърдено от академичния съвет, при условия и по
ред, определени в правилниците на военните
академии или висшите военни училища.“
§ 34. В чл. 98, ал. 2 след думите „Министерството на отбраната“ се добавя „и на други
ведомства“.
§ 35. В чл. 105б ал. 1 се изменя така:
„(1) Стационарната кому никационна и
информационна система е военно формирование за осъществяване на комуникационноинформационна поддръжка и киберотбрана
на системата за командване и управление на
въоръжените сили, комуникационно свързване
на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи,
развитие и експлоатация на Интегрираната
комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили
при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на
отбраната и сигурността на страната.“
§ 36. Създава се чл. 105в:
„Чл. 105в. (1) Централният артилерийски
технически изпитателен полигон е военно
формирование от въоръжените сили за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания
на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия.
(2) Централният артилерийски технически изпитателен полигон е юридическо лице
на бюджетна издръжка към министъра на
отбраната.
(3) Устройството и дейността на Централния
артилерийски технически изпитателен полигон се определят с правилник на министъра
на отбраната.“
§ 37. В чл. 106 ал. 4 се отменя.
§ 38. В чл. 107 ал. 2 се отменя.
§ 39. В чл. 109, ал. 4 думите „стратегическите, оперативните“ се заменят със „стратегическите планове, плановете за операции
на въоръжените сили“.
§ 40. В чл. 112 думите „стратегическите,
оперативните“ се заменят със „стратегическите планове, плановете за операции на
въоръжените сили“.
§ 41. В чл. 114 се създава ал. 4:
„(4) Към Върховното главно командване се
създава щаб, в който се включват длъжностни
лица от Министерството на отбраната и от
други структури, определени от върховния
главнокомандващ.“
§ 42. В чл. 115 ал. 2 се отменя.
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§ 43. В чл. 122 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думите „въоръжените сили“
се поставя запетая и се добавя „включително
преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията
на страната“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В съответствие с решението или с
указа по ал. 2 започва изпълнението на задачите съгласно стратегическите планове и
плановете за операции на въоръжените сили.
Министърът на отбраната определя правила
за използване на сила от въоръжените сили
по предложение на началника на отбраната.“
§ 44. В наименованието на глава шеста
след думите „Република България“ се поставя
запетая и се добавя „на стратегически обекти“.
§ 45. В чл. 132, ал. 1 след думата „отбрана“ се добавя „на стратегически обекти и“, а
думите „оперативните планове“ се заменят с
„плановете за операции на въоръжените сили“.
§ 46. В чл. 138, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Войнишки звания
Редник – 1-ви клас
Редник – 2-ри клас
Редник – 3-ти клас
Ефрейтор – 1-ви
клас
Ефрейтор – 2-ри
клас

Матроски звания
Матрос – 1-ви клас
Матрос – 2-ри клас
Матрос – 3-ти клас
Старши матрос – 1-ви
клас
Старши матрос – 2-ри
клас;“.

2. В т. 6 „Висши офицерски звания“ в
колона „Във Военноморските сили“ думата
„Комодор“ се заменя с „Флотилен адмирал“.
§ 47. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „се приемат“ се добавя „пълнолетни“;
б) в т. 2 числото „32“ се заменя с „28“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) На военна служба могат да се приемат
и лица, изпълнявали военна служба (кадрова
военна служба), отговарящи на изискванията
на ал. 1, с изключение на т. 2, ако:
1. не са били освободени по дисциплинарен ред;
2. към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до
навършване на пределната възраст по чл. 160
за военното звание, изискващо се за заемане
на длъжността;
3. кандидатстват за заемане на длъжността
не по-късно от 10 години след освобождаването
от военна служба (кадрова военна служба).“
§ 48. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Курсантите, обучавани за нуждите
на Министерството на отбраната, сключват
договори за военна служба, в срока на които
се включва срокът на обучението. За срока
на обучение във висшите военни училища
курсант ите се подготвят за изпълнение на
военна служба като професия и им се осигуряват:
1. със средствата от бюджета на Министерството на отбраната, доколкото не се
осигуряват по друг ред, определен със закон:
а) стипендии за звание – при условия, по
ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната;
б) храна и вещево доволствие – при условия, по ред и в размери, определени с акт на
министъра на отбраната;
в) медицинско обслужване;
г) задължително застраховане срещу смърт
и неработоспособност вследствие на злополука
при или по повод на изпълнение на задължения
във връзка с подготовката им за изпълнение
на военна служба като професия;
д) настаняване в общежития на висшите
военни училища;
е) транспорт и настаняване при изпълнение на задачи, свързани с подготовката
им за изпълнение на военна служба, извън
постоянното им място за обучение, както и
при пътуване по медицински причини;
2. ползване на почивната и спортната база
към министерството – при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
3. ползване на правата по чл. 226з;
4. ваканция в размер на 30 календарни
дни за учебна година – при условия и по ред,
определени с правилниците за устройството
и дейността на висшите военни училища;
5. възможност за избор в колективните
органи за управление на висшето военно
училище.“
2. В ал. 5 след думата „курсанти“ се добавя
„за нуждите на Министерството на отбраната“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Завършилите обучението курсанти
за нуждите на други министерства и ведомства се зачисляват в запаса с военно звание
„лейтенант“.
(8) Подборът на курсантите за нуждите на
други ведомства, техните права и задължения
се определят с инструкцията по чл. 94, ал. 2.“
§ 49. В чл. 143, ал. 2, изречение първо
след съюза „или“ се добавя „с обучаем в“, а
в изречение второ след думата „ученика“ се
добавя „или с обучаемия“.
§ 50. В чл. 144 се създава нова ал. 4:
„(4) Срокът на договора за военна служба на
войниците може да бъде удължаван не повече
от три пъти, като общата продължителност
на удължаването не може да надвишава 15
години.“
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§ 51. Член 145 се изменя така:
„Чл. 145. (1) След завършване на обучение
за нуждите на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
с цел повишаване на квалификацията или
придобиване на нова квалификация военнослужещите са длъжни да изпълняват военна
служба в срок от:
1. пет години – след завършване на военна
академия;
2. пет години – след придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или на
научна степен „доктор на науките“;
3. четири години – след придобиване на
образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност;
4. три години – след придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по гражданска специалност;
5. пет години – след завършване на професионален колеж;
6. две години – след завършване на квалификационен курс за съответната длъжност с
продължителност повече от три месеца или
на стойност, по-голяма от 5 минимални работни заплати.
(2) В случай че не са изтекли сроковете по
чл. 142, ал. 5, чл. 143, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, те
се удължават със сроковете по ал. 1.
(3) При виновно неизпълнение на задължението за успешно завършване на обучението
по ал. 1 военнослужещият възстановява на
Министерството на отбраната разходите за
издръжка и обучение за периода, в който е
бил обучаван.“
§ 52. В чл. 154, ал. 4 думите „и максималният“ се заличават.
§ 53. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и за ротацията на старшите офицери“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Военнослужещите, придобили образователно-квалификационна степен на висшето
образование или повишили професионалната
си квалификация за сметка на Министерството на отбраната, може да се преназначат на
по-висока длъжност, изискваща съответната
квалификация, в интерес на военната служба.“
§ 54. Създава се чл. 158а:
„Чл. 158а. (1) Военнослужещият може да
бъде временно отстранен от длъжност, когато му бъде отнет или отказан достъпът до
класифицирана информация, ако заеманата
длъжност изисква такъв достъп.
(2) Когато актът, с който е отнет или е
отказан достъпът до класифицирана информация на военнослужещия, бъде отменен,
военнослужещият се възстановява на длъжността. Времето на отстраняването се зачита
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за служебен стаж по този закон и се дължи
обезщетение в размер на възнаграждението
му за периода на отстраняването.“
§ 55. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „46“;
б) в т. 2 числото „52“ се заменя с „55“;
в) в т. 3 и 4 числото „54“ се заменя с „55“.
2. В ал. 2 думата „полковник“ се заменя с
„полковник/капитан I ранг“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По решение на министъра на отбраната лицата, притежаващи висше офицерско
звание и заемащи длъжност, за която се
изисква хабилитация, и лицата по ал. 2 могат да продължат да заемат длъжностите до
навършване на 60 години.“
§ 56. В чл. 164 т. 3 и 4 се отменят.
§ 57. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 8 и 9 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от
военна служба по ал. 1, т. 7 само ако откаже
да заеме друга предложена му длъжност, за
която не се изисква достъп до класифицирана информация, или ако няма друга такава
длъжност, подходяща за него.“
§ 58. Създава се нов чл. 166:
„Чл. 166. (1) Договорът за военна служба
може да се прекрати и военнослужещият да се
освободи от военна служба без предизвестие,
когато е упражнил правото си на пенсия за
осигурителен стаж и възраст при условията
на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен
институт информация относно наличието на
упражнено право на пенсия от военнослужещия. Националният осигурителен институт
предоставя информацията безвъзмездно в
14-дневен срок от получаване на искането.“
§ 59. В чл. 170, ал. 1 се създава т. 3:
„3. член 162, т. 1а – от датата на изтичане
на уговорения срок.“
§ 60. В чл. 178 се създава ал. 3:
„(3) При изпълнение на служебните си
задължения и в обществения си живот военнослужещите са длъжни да спазват Етичния
кодекс за поведение на военнослужещите,
утвърден от министъра на отбраната.“
§ 61. Създава се чл. 186а:
„Чл. 186а. Военнослужещите могат да извършват спортносъстезателна дейност. Редът
и начинът за организирането и провеждането
є в служебно време се определят с акт на
министъра на отбраната.“
§ 62. В чл. 187 се създава ал. 4:
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„(4) Военнослужещият, назначен за министър-председател, министър или заместникминистър в служебно правителство, се смята
в неплатен отпуск и след прекратяване на
пълномощията му се осигурява заемането на
същата или друга длъжност в съответствие с
притежаваното военно звание и квалификация.“
§ 63. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „с друг военнослужещ“
се добавя „или цивилен служител“;
б) в т. 4 след думата „преподавателска“ се
добавя „медицинска“ и се поставя запетая.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Несъвместимост с военната служба
не е налице:
1. при участие в юридически лица с не
стопанска цел;
2. при участие в изпълнението на проекти,
свързани с дейността на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
и финансирани по програми или механизми
на Европейския съюз или други международни
програми и договори въз основа на сключен
граждански договор.“
§ 64. В чл. 188а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите, които не заемат
публични длъжности по смисъла на чл. 3 от
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен
повод, който имат във връзка с функциите
на структурата или военното формирование,
в което изпълняват военната служба. Декларирането се извършва по реда на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.“
2. В ал. 2 след думата „Военнослужещите“
се добавя „по ал. 1“.
§ 65. В чл. 188б ал. 5 се отменя.
§ 66. В чл. 189, ал. 4 след думата „отчет“
се поставя запетая и се добавя „сдаване“.
§ 67. В чл. 191 ал. 1 се изменя така:
„(1) В мирно време военнослужещите могат
да използват служебното оръжие като крайна
мярка при:
1. въоръжено нападение или непосредствена
заплаха с оръжие срещу тях;
2. въоръжено нападение или непосредствена
заплаха върху друг военнослужещ;
3. въоръжено нападение върху охраняван
обект или субект.“
§ 68. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Служебното време над нормалната му
продължителност се компенсира с намалено
служебно време при условия и по ред, определени с акта на министъра на отбраната
по ал. 8.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат при обявяване на положение на война, военно или
извънредно положение, както и при мобилизация, щормова готовност, военни учения и
мероприятия, планирани с продължителност,
по-голяма от едно денонощие.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Редът за разпределяне на служебното
време, за неговото отчитане и компенсиране извън нормалната продължителност, се
определя с акт на министъра на отбраната.“
§ 69. В чл. 195 се създават ал. 4 и 5:
„(4) По изключение продължителността
на дежурството може да надвишава 24 часа
при условия и по ред, определени с акта на
министъра на отбраната по чл. 194, ал. 8.
(5) При дежурство не се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 3 и 4.“
§ 70. Член 196 се изменя така:
„Чл. 196. Когато военнослужещият изпълнява дежурство, но е назначен на длъжност,
за която носенето на дежурство не се включва
в основните му функционални задължения,
той получава допълнително възнаграждение
по чл. 214, ал. 1, т. 1.“
§ 71. В чл. 197, ал. 4 накрая се добавя „за
лечение в болница за продължително лечение
и рехабилитация“.
§ 72. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) Платеният годишен отпуск
се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в
съответствие с утвърден от командира или
от началника график.
(2) Командирите и началниците са длъжни
да осигуряват на военнослужещите ползването
на платения годишен отпуск в съответната
календарна година. Отлагането на платения
годишен отпуск за следващата календарна
година се допуска по изключение, при невъзможност да се осигури ползването му през
съответната календарна година.
(3) Командирите и началниците носят дисциплинарна отговорност, ако не осигуряват
ползването на платения годишен отпуск на
военнослужещите при условията по ал. 2.
(4) Командирите и началниците имат право
да осигурят ползването на платения годишен
отпуск на военнослужещите съгласно утвърдения график и в случаите, когато отпускът
не е поискан от военнослужещия.“
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§ 73. В чл. 201, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително деня на събитието“.
2. В т. 2 думите „в семейството“ се заменят с „когато майката и бащата се намират
в брак или живеят в едно домакинство – от
датата на изписването на детето от лечебното
заведение или от датата на осиновяването“.
§ 74. В чл. 202а, ал. 1 думата „долекуване“
и запетаята след нея се заличават.
§ 75. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Допълнителният отпуск за две и повече
живи деца по ал. 1 се разрешава от съответния командир или началник при преценка за
всеки конкретен случай и ако интересите на
службата позволяват това.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
числото „165“ се заличава.
§ 76. В чл. 205, ал. 2 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощени от него длъжностни лица“.
§ 77. В чл. 206, ал. 2 думите „във временен задграничен щат“ се заменят с „в
специален щат“.
§ 78. В чл. 212 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на Министерския съвет
по предложение“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите „от 2,2“ се заменят
с „от 2,3“.
§ 79. В чл. 214 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „изискващи се за
длъжността, която заемат“ се заменят с „ако
заемат академична длъжност или ако такава
степен се изисква за заемане на длъжността“.
2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки
с ъгласно На ц иона л н и я ра м ков дог овор“
се заменят с „по договор с Националната
здравноосигурителна каса и/или за работа
по договор с Министерството на здравеопазването“.
§ 80. В чл. 224 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. безплатна храна и ободряващи напитки
при занятия, учения, тренировки и лагери, а
при носене на дежурства и при извършване
на други дейности със специфичен характер – безплатна храна и ободряващи напитки
или левовата им равностойност;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доволствията по ал. 1 се осигуряват във
вид, в размери, по норми, при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната,
и стойността им не се облага с данъци.“
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§ 81. В чл. 226г, ал. 1 запетаята след думата
„лечебните“, както и думите „санаториалните
и профилактичните“ се заличават.
§ 82. В чл. 226ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „санаториумите и профилактичните заведения“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Българските граждани, участвали в
мисии и операции на въоръжените сили на
Република България извън територията на
страната, ползват лечебните заведения към
Министерството на отбраната при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Лицата по ал. 2“ се заменят с „Лицата по ал. 3 и придружаващите ги съпрузи“,
а след думата „военноинвалидите“ се добавя
„и придружаващите ги съпрузи“.
§ 83. В чл. 226з след думите „Българската
армия“ се добавя „курсантите, обучаващи се
за нуждите на Министерството на отбраната“
и се поставя запетая.
§ 84. В чл. 228, ал. 2 думите „поради пенсио
ниране“ се заменят с „на основание чл. 164,
т. 5, чл. 166, ал. 1 и чл. 169“.
§ 85. В чл. 234 след думите „военна служба“
се поставя запетая и се добавя „на отстраняването от длъжност“.
§ 86. В чл. 242 се създава т. 9:
„9. неспазване на правилата на Етичния
кодекс за поведение на военнослужещите.“
§ 87. В чл. 249 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дисциплинарните наказания се налагат
не по-късно от два месеца от установяване на
нарушението, но не по-късно от една година
от извършването му.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4 думите „и 2“ се заличават.
§ 88. В чл. 285а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цивилните служители, които не заемат
публични длъжности по смисъла на чл. 3 от
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен
повод, който имат във връзка с функциите на
структурата или военното формирование, в
което изпълняват служебните си задължения
или работят. Декларирането се извършва по
реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
2. В ал. 2 след думите „Цивилните служители“ се добавя „по ал. 1“.
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§ 89. В чл. 285б ал. 5 се отменя.
§ 90. В чл. 286 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. безплатна храна и ободряващи напитки
или левовата им равностойност – при нощен
труд и при извършване на дейности със специфичен характер;“
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доволствията по ал. 1 се осигуряват
във вид, в размери, по норми, при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната, и стойността им не се облага с
данъци.“
§ 91. Член 295 се изменя така:
„Чл. 295. (1) Брутната месечна заплата на
цивилните служители се състои от основна месечна заплата и допълнителни възнаграждения.
(2) Началните и максималните размери на
основната месечна заплата на длъжностите за
цивилните служители, работещи по трудово
правоотношение в Българската армия и в
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които не се прилагат
Законът за държавния служител и чл. 107а
от Кодекса на труда, се определят с акт на
министъра на отбраната.“
§ 92. В чл. 296 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „основното
месечно възнаграждение“ се заменят с „основната месечна заплата“;
б) в т. 5 думите „изискващи се за длъжността, която заемат“ се заменят с „ако заемат
академична длъжност или ако такава степен
се изисква за заемане на длъжността“.
2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки
съгласно Националния рамков договор“ се
заменят с „по договор с Националната здравноосигурителна каса и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.
§ 93. В чл. 298а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „правата по“ се добавя „чл. 186а“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „правата по“ се
добавя „чл. 186а“ и се поставя запетая.
§ 94. В чл. 318 се създава ал. 5:
„(5) Министърът на отбраната определя реда
за провеждане на процедури и сключване на
договори по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността въз основа на решение
на Министерския съвет за конкретния проект
по чл. 22, ал. 2, т. 21.“
§ 95. Създава се чл. 318а:
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„Чл. 318а. (1) Имот или обособена част от
имот – държавна собственост, в управление
на Министерството на отбраната или на
юридическо лице на бюджетна издръжка към
министъра на отбраната, може да се отдава
под наем без търг краткосрочно – за период
до три месеца, в случай че не се нарушава
ежедневната дейност на военното формирование или структурата, ползваща или намираща
се в имота. Имотът или обособената част от
него не може да се отдава под наем без търг
последователно на един и същ наемател.
(2) При постъпване на писмено искане за
наемане на имот или обособена част от него
министърът на отбраната или ръководителят
на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната назначава
комисия, която разглежда искането за сключване на договор за наем при наличието на
подходящ имот или обособена част от него
и определя наемната цена чрез изготвяне на
експертна оценка. В състава на комисията
задължително се включват служители, притежаващи правоспособност за извършване
на оценки на недвижими имоти, и икономист. Наемната цена за имотите не може
да бъде по-ниска от цената, определена по
чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост.
(3) При липса на служители, притежаващи
правоспособност за извършване на оценки на
недвижими имоти, министърът на отбраната
или ръководителят на юридическото лице
на бюджетна издръжка към министъра на
отбраната възлага изготвянето на оценката
на независим оценител.
(4) Определената по реда на ал. 2 или 3
наемна цена се утвърждава от министъра
на отбраната или от ръководителя на юридическото лице на бюджетна издръжка към
министъра на отбраната.
(5) Министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна
издръжка към министъра на отбраната издава
заповед, с която определя наемателя, срока
и наемната цена. Въз основа на заповедта се
сключва договор за наем, в който се определят
правата и задълженията на страните.“
§ 96. Наименованието на глава дванадесета
се изменя така: „Регистри и отчет на личния
състав“.
§ 97. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и цивилните служители“.
2. В ал. 2 думите „или оправомощено от
него длъжностно лице“ се заличават.
3. В ал. 3 думата „автоматизирани“ се
заменя с „електронни“.
§ 98. Създава се чл. 328а:
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„Чл. 328а. (1) Електронният регистър по
чл. 328, ал. 1, т. 1 осигурява процесите по
създаване, съхраняване, обмен, защита, контрол и поддържане в актуално състояние на
единен информационен ресурс за структурата
и личния състав на въоръжените сили с изключение на служба „Военна информация“.
(2) Условията и редът за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър се
определят с акт на министъра на отбраната.“
§ 99. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „министърът на отбраната
и оправомощени от него длъжностни лица,
които възлагат обработката на лични данни
на определени от тях длъжностни лица“ се
заменят с „ръководителите на структурите
по чл. 328, ал. 1 или оправомощени от тях
длъжностни лица“.
2. В ал. 5 след думата „военнослужещия“
се добавя „или цивилния служител“.
§ 10 0. В глава дванадесета се създава
чл. 329а:
„Чл. 329a. За военнослужещите и цивилните
служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се
води отчет. Съдържанието, условията и редът
за водене на отчета се определят с акт на
министъра на отбраната.“
§ 101. Член 330 се изменя така:
„Чл. 330. (1) Военнослужещ, който не подаде в указания в закона срок декларация
по чл. 148а или чл. 188, ал. 6 или декларира
невярна информация, се наказва с глоба в
размер от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 300 до
1000 лв.“
§ 102. Член 331 се изменя така:
„Чл. 331. (1) Военнослужещ или цивилен
служител, който не подаде в указания в Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси срок декларация по
чл. 188а или чл. 285а, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000
до 5000 лв.“
§ 103. Създава се нов чл. 332:
„Чл. 332. (1) Който не изпълни задължение,
предвидено в този закон, се наказва с глоба
от 200 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до
3500 лв.“
§ 104. Създава се нов чл. 333:
„Чл. 333. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от нормативен
или административен акт на орган за ръко-
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водство на отбраната, се наказва с глоба от
300 до 3500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.“
§ 105. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 8 и 9 думата „когато“ се заменя със
„случаи, при които“;
б) създава се т. 13а:
„13а. „Каталог на Република България за
планираните възможности по поддръжка от
страната домакин“ е национален документ
на страна – членка на НАТО/ЕС, посочващ
нейните възможности да оказва поддръжка
като страна домакин, който да служи като
инструмент на НАТО/ЕС за планиране на
поддръжката при провеждане на учения и
операции на територията на страната.“;
в) създават се т. 24 – 33:
„24. „Директива“ е указание на висше
стоящ орган, определящо критерии, норми
и задачи за изпълнение от подчинените му в
дългосрочен план.
25. „Жизнен цикъл“ са фазите по заявяване, придобиване, приемане на въоръжение,
въвеждане в експлоатация, експлоатация и
поддръжка, извеждане от експлоатация и снемане от въоръжение, през които преминават
отбранителните продукти.
26. „Отбранителни продукти“ са продукти,
осигуряващи създаването и поддържането на
отбранителни способности на въоръжените
сили на Република България:
а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия по смисъла на
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия;
б) продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба по
смисъла на Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба;
в) оборудване, специално проектирано или
адаптирано за военни цели и предназначено
за използване, като оръжие, боеприпаси или
материал с военно предназначение.
27. „Приемане на въоръжение“ е акт на
министъра на отбраната, с който се декларира, че отбранителен продукт, придобиван
за първи път, ще се използва от въоръжените
сили на Република България.
28. „Снемане от въоръжение“ е акт на министъра на отбраната, с който се декларира
прекратяване на използването на приет на
въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България.
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29. „Въвеждане в експлоатация“ е акт за
разрешаване използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените
сили на Република България, който се издава от
началника на отбраната, а за служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“ – от
техните ръководители.
30. „Извеждане от експлоатация“ е акт за
забрана на използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените
сили на Република България, който се издава от
началника на отбраната, а за служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“ – от
техните ръководители.
31. „Отбранително-мобилизационна подготовка“ е подготовка на държавната и местната
администрация, територията и инфраструктурата, населението и икономиката на страната
за действие във военно време.
32. „Военновременна задача по отбраната на страната“ е нормативно определено
задължение за осигуряване на държавното
управление, въоръжените сили, населението,
икономиката и инфраструктурата на страната
във военно време.
33. „Пенсионирани военнослужещи“ са
лица, освободени от военна служба (кадрова
военна служба) и упражнили правото си на
пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите, чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване или по чл. 69 от Кодекса за социално
осигуряване във връзка с § 50 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. (1) Служителите в държавните детски градини към Министерството на отбраната имат статут на цивилни служители по
чл. 283, ал. 2.
(2) На служителите по ал. 1 се определят
възнаграждения и доволствия само на основания, посочени в този закон. В други закони
не може да се определят възнаграждения и
доволствия на тези служители.“
§ 106. Параграф 146 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 16 от 2010 г.; доп., бр. 23 от
2011 г.) се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 107. Военнослужещите, завършили пълния курс на закритите през 2001 г. средни
сержантски военни училища с присвоена
военна квалификация „сержант“, имат право
да упражняват професията „Сержант“, придобивана при завършване на професионален
сержантски колеж.
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§ 108. Разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 и
чл. 144, ал. 4 се прилагат за военнослужещите,
приети на военна служба след 31 декември 2016 г.
§ 109. Започналите до влизането в сила на
този закон конкурси за приемане на войници
(матроси) на военна служба се довършват по
досегашните условия и ред.
§ 110. (1) Военнослужещите, освободени от
военна служба поради навършване на пределна
възраст през 2016 г., но не придобили право
на пенсия, могат да бъдат приети повторно
на военна служба по тяхно искане, без да се
прилага изискването на чл. 141, ал. 1, т. 2.
(2) Длъжностите, на които могат да бъдат
приети повторно военнослужещите по ал. 1,
както и редът за повторното им приемане
се определят със заповед на министъра на
отбраната.
§ 111. В Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) в
чл. 35, ал. 2, т. 1 думите „на министерството“
се заменят с „от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната“.
§ 112. В Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм.,
бр. 35 от 2009 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 13 от
2016 г.) в чл. 14, ал. 5 думите „Министерството на отбраната“ се заменят с „министъра
на отбраната за разрешаване преминаването и/или пребиваването на територията
на Република България на съюзническите
въоръжени сили“.
§ 113. В Закона за военното разузнаване
(ДВ, бр. 88 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 6 се създават т. 12 и 13:
„12. ръководи управлението на жизнения
цикъл на отбранителните продукти в Службата при условия и по ред, определени с акт
на министъра на отбраната;
13. ръководи и отговаря за въвеждането
във и извеждането от експлоатация на отбранителните продукти в Службата.“
2. В чл. 28:
а) в ал. 4 след думите „цивилен служител“
се добавя „по служебно правоотношение“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Министърът на отбраната може да
възложи на директора на Службата своите
правомощия или отделни свои правомощия
по служебното правоотношение с инспектора с
изключение на назначаването, преместването
по чл. 81б от Закона за държавния служител,
прекратяването на правоотношението, както
и налагането на дисциплинарно наказание
по чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния
служител.“
3. В чл. 55, ал. 1 думите „чл. 49, ал. 1, т. 2
и ал. 4 и 5“ се заменят с „чл. 49, ал. 1, т. 2 и
ал. 3 и 4“.
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4. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби ал. 2 се изменя така:
„(2) В Службата, с изключение на подчинените є военни формирования, статусът на
цивилните служители по служебно правоотношение се урежда с този закон, Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Закона за държавния служител, а
на цивилните служители по трудово правоотношение – с този закон, Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 114. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61,
79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74 и 75 от 2016 г.) в
чл. 24, ал. 2, буква „г“ думите „чл. 286, ал. 1,
т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 286, ал. 1, т. 1“.
§ 115. В Закона за лечебните заведения (обн.,
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.;
попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от
2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд
от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28
и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от
2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от
2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и
60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15
и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от
2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) в чл. 35 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „Министерството на отбраната“ и запетаята след тях се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. министъра на отбраната съгласувано с
министъра на здравеопазването – за лечебните
заведения към Министерството на отбраната.“
2. В ал. 6 думите „ал. 3, т. 2“ се заменят
с „ал. 3, т. 2 и 3“.
§ 116. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм.,
бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от
2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и
бр. 14 и 61 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 1, т. 9 думата
„кадрови“ се заличава.
§ 117. В За кона за Бъ л гарската т елеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г. и бр. 74 и 79 от 2015 г.) в чл. 11,
ал. 2, т. 5 думата „кадрови“ се заличава.
§ 118. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
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2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г. и бр. 39
от 2016 г.) в чл. 9, ал. 1 думите „наборните
и кадровите военнослужещи“ се заменят с
„военнослужещите“.
§ 119. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се приемат, издават
или привеждат в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането
им в съответствие с този закон се прилагат
действащите подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9553
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ЗАКОН

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2017 г. по приходи и трансфери – всичко на
обща сума 3 452 816,0 хил. лв., както следва:
№
по
ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕ- 3 452 816,0
РИ – ВСИЧКО

1.

Здравноосигурителни при- 3 413 816,0
ходи

1.1.

Здравноосигурителни
вноски

1.2.

Трансфери за здравно оси- 1 134 086,0
гуряване

2.

Неданъчни приходи

2 279 730,0

15 000,0
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Получени трансфери от
Министерството на здравеопазването за финансиране
на разходите за лекарствени продукти – ваксини и
дейности по прилагането
им за здравните дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето (ЗЗ); за
дейности за здравно неосигурени лица, включващи:
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение
при пациенти с кожновенерически и психиатрични забол явания; интензивно лечение; дейности
по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ и
за сумите по чл. 37, ал. 6
от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО)

3
24 000,0

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. по разходи и
трансфери – всичко на обща сума 3 452 816,0
хил. лв., както следва:
№
по
ред
1
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

2
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Разходи
Текущи разходи
Разходи за персонал
Издръжка на административните дейности
Здравноосигурителни плащания
здравноосигурителни плащани я за първична извънболнична медицинска
помощ
здравноосигурителни плащания за специализирана
извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
здравноосигурителни плащания за дентална помощ
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели
за домашно лечение на
територията на страната и
за лекарствени продукт и за
лечение на злокачествени
заболявания в условията
на болнична медицинска
помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински
услуги

3
3 452 816,0
3 448 762,0
3 101 380,4
34 239,9
11 140,0
3 032 000,5
200 000,0

211 400,0

147 000,0
77 500,0
798 571,6
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1
2
3
1.1.3.5.1. в т.ч. за лекарствени продук
573 006,0
ти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
за домашно лечение на
територията на страната
1.1.3.5.2. в т.ч. за лекарствени про225 565,6
дукти за лечение на злокачествени заболявания
в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните
медицински услуги
1.1.3.6. здравноосигурителни пла80 000,0
щания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ
1.1.3.7.
здравноосигурителни пла- 1 457 528,9
щания за болнична медицинска помощ
1.1.3.8. други здравноосигурител60 000,0
ни плащания
1.1.3.8.1. в т.ч. за медицинска помощ,
60 000,0
оказана в съответствие с
правилата за координация
на системите за социална
сигурност
1.1.4.
П ла ща н и я о т т ра нсфе24 000,0
ри от Министерството на
здравеопазването по ал. 1,
ред 3 за:
1.1.4.1. лекарствени продукти –
2 180,0
ваксини и дейности по
прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 ЗЗ
1.1.4.2. дейности за здравно неоси1 740,0
гурени лица, включващи:
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение
при пациенти с кожно-венерически и психиатрични
заболявания; интензивно
лечение
1.1.4.3. дейности за здравно не4 680,0
осигурени жени по чл. 82,
ал. 1, т. 2 ЗЗ
1.1.4.4. суми по чл. 37, ал. 6 ЗЗО
15 400,0
1.2.
Придобиване на нефинан6 000,0
сови активи
1.3.
Резерв, включително за
341 381,6
непредвидени и неотложни
разходи
2.
Предоставени трансфери
4 054,0
на Националната агенция
за приходите по чл. 24,
т. 6 ЗЗО и към бюджетни
организации, ск лючили
договори за извършване
на медицински услуги с
Национа лната зд равно
осигурителна каса
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(3) Приема бюджета на НЗОК за 2017 г. с
балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2017 г. е 8 на сто.
Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2017 г., а когато
не е приет такъв – в решението по чл. 54,
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване,
Нац иона лната зд равноосиг у ри телна каса
утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и за всяко тримесечие
към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболни чна
специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване;
2. стойността на назначаваните медикодиагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване.
(2) Директорите на РЗОК в рамките на
броя и стойностите по ал. 1:
1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал. 1 по изпълнители
на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за
съответната РЗОК;
2. закупуват от изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ
обеми в рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на медико-диагностична дейност – обеми в рамките
на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4;
3. анализират и отчитат тримесечно пред
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по
т. 1 и 2.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и на стойностите по ал. 1 се определят в Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2017 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона
за здравното осигуряване.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред
1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за
здравното осигуряване и на Националния
рамков договор за медицинските дейности за
2017 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното
осигуряване:
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1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща
стойност на разходите за здравноосигурителни
плащания, разпределена по месеци;
б) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а“ ежемесечно
и на тримесечие;
2. директорите на РЗОК:
а) разпределят утвърдените стойности на
разходите по т. 1, буква „а“ по изпълнители на
болнична медицинска помощ за съответната
РЗОК по месеци;
б) закупуват от изпълнителите на болнична
медицинска помощ обем здравни дейности от
пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване в рамките на стойностите по
т. 1, буква „а“;
в) анализират и отчитат ежемесечно пред
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по
буква „а“ и буква „б“.
(2) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава
и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква
„а“ ежемесечно и на тримесечие.
(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава
и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква
„б“ ежемесечно и на тримесечие.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1, 2 и 3.
(5) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и на стойностите по ал. 1 от изпълнителите
на болнична медицинска помощ се определят
в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., а когато не е приет
такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона
за здравното осигуряване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи може да се ползва като източник за
допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени
трансфери по бюджета на НЗОК по решение
на Надзорния съвет на НЗОК.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ
отчетния, въз основа на получено искане от
НЗОК предоставя трансфер към бюджета на
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на
разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности
за здравно неосигурени лица, включващи:
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически
и психиатрични заболявания; интензивно
лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от
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Закона за здравето и за сумите по чл. 37,
ал. 6 от Закона за здравното осигуряване.
Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред
1.1.4 по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на
поетото през месеца от НЗОК задължение
към лечебните заведения за извършените от
тях дейности, съответно към притежателите
на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени
ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 3
се определя и предоставя от Министерството
на здравеопазването при условия и по ред,
утвърдени от министъра на здравеопазването
и от управителя на НЗОК, след одобряване от
Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава
балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК
ежемесечно след отчитане на извършените
през предходния месец плащания утвърждава
компенсирани промени по показателите по
чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се
нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за
здравното осигуряване, извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона
за здравното осигуряване. С извършените
разходи за тези обезщетения се завишават
сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8
и 1.1.3.8.1.
§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на
здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване между
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат
като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК
ежемесечно, след отчитане на извършените
през предходния месец плащания, утвърждава
компенсирани промени между показателите
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3, ред 1.1.4 и по чл. 1,
ал. 2, ред 2.
§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10
и 19 от Закона за здравното осигуряване,
които се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се от-
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читат в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове 1,
1.1.3 и 1.1.3.5.
(2) Постъпилите отстъпки по ал. 1 се отнасят в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1.1.3.5.1 и 1.1.3.5.2 на базата на определената
отстъпка по всеки лекарствен продукт, съгласно Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, Закона за здравето и
Закона за здравното осигуряване.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната
агенция за приходите се извършва в края
на всеки календарен месец в размер 0,2 на
сто върху набраните през предходния месец
здравноосигурителни вноски. Средствата се
отчитат като трансфери между бюджетни
сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на
приходите по § 1, намален с допълнителните
здравноосигурителни плащания по същия
параграф, превишава приходите по ал. 1.
§ 8. (1) През 2017 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2
от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лицата по Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на
целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие
в здравноосигурителния процес (обн., ДВ,
бр. 13 от 2007 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 13
от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 2 от 2014 г. и
бр. 56 от 2016 г.) са за сметка на държавния
бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за из-
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вършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравно 
осигурителния процес.
§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания след приемане на
Национален рамков договор за медицинските
дейности за 2017 г. и Национален рамков
договор за денталните дейности за 2017 г., а
когато не са приети такива – на решението по
чл. 54, ал. 9 от 3акона за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне
на част от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3
се взема не по-рано от 31 март 2017 г.
§ 10. Лечебните заведения, които след 31
декември 2016 г. са получили за първи път
разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните
заведения, в чието разрешение за дейност са
включени нови дейности след 31 декември
2016 г., не могат да сключват през 2017 г.
договори или допълнителни споразумения с
НЗОК за съответните дейности.
§ 11. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 1 т. 5а се изменя така:
„5а. утвърждава годишна обща стойност на
разходите за здравноосигурителни плащания
за всяка РЗОК в съответствие с бюджета на
НЗОК за съответната година;“.
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2. В чл. 20, ал. 1, т. 6 думите „обема,
определен“ се заменят със „стойностите,
определени“.
3. В чл. 55, ал. 1 думата „следващата“ се
заменя със „съответната“.
4. В чл. 55а думите „параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в
закона за“ се заличават.
5. В ч л. 72, а л. 3 изречение вт оро се
изменя така: „Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на
територията на съответната РЗОК по заповед
на нейния директор или на оправомощено
от него длъжностно лице, както и проверки
на територията на съответната РЗОК или на
територията на друга РЗОК по заповед на
управителя на НЗОК или на оправомощено
от него длъжностно лице.“
§ 12. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и
102 от 2015 г., бр. 17 и 27 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 120, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. подпомагане на процеса на наблюдение
и лечение на деца с хронични заболявания,
назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на
съответното хронично заболяване, определено
в наредбата по чл. 30, ал. 3;“
б) досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
2. В чл. 189:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Условията, редът, срокът за извършване
и размерът на минималната застрахователна
сума при задължителното застраховане по
ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 13. Изпълнението на закона се възлага
на органите на управление на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9863
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ВЕСТНИК
1.1.3.

Капита лов т рансфер за
прехвърляне на пенсионни
права към пенсионните
схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 300,0

1.2.

Социални помощи и обезщетения

1 350 000,0

1.3.

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г., приет от ХLІІI Народно
събрание на 30 ноември 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
10 375 563,8 хил. лв., както следва:
Показатели
І.
1.

ПРИ ХОДИ И ТРА НСФЕРИ – ВСИЧКО
Осигурителни приходи

1.1.
2.

Осигурителни вноски
Неданъчни приходи

Сума
(хил. лв.)

Разходи за персонал

56 505,2

1.3.2.

Издръжка

18 534,9

1.3.3.

Платени данъци, такси и
административни санкции

1.3.4.

Разходи за членски внос
и участие в нетърговски
организации и дейности

1.3.5.

Капиталови разходи

6 087,5

1.4.

Отбрана и сигурност

68,0

1.5.

Разходи за лихви

6 840,0

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 200,0

2.3.

Други приходи

26 275,0

3.

Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 065,0

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

325 085,9

5.

По л у ч е н и д о п ъ л н и т е л н и
трансфери от централния/
държавния бюджет за покриване на недостига от средства

4 398 489,9

(2) Приема консолидирания бюджет на
д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не по
ра зход и т е и т ра нс ф ери т е на о бща с у ма
10 375 563,8 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРА НСФЕРИ – ВСИЧКО

10 375 563,8

1.

Разходи

10 368 163,8

1.1.

Пенсии

8 936 300,0

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

8 610 964,2

Пенсии за сметка на държавния бюджет

324 035,8

550,0

118,2

–

Разходи за лихви по заеми
от банки и други финансови институции от чужбина

–

Други разходи за лихви
към местни лица

–

2.

Предоставени трансфери

7 400,0

2.1.

На Министерството на труда и социалната политика за
Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12,
ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1,
т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване

3 150,0

На Министерството на труда и социалната политика
за фонд „Условия на труд“

4 000,0

Мероприятия за предот
вратяване на т рудовите
злопол у к и и п рофесио налните болести, съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за
социално осигуряване

3 000,0

За диагностика на проф е сиона л н и т е б оле с т и,
съгласно чл. 24, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

На Министерството на
т ра нспор та, и нформа ц ионните технологии и съобщенията, съгласно чл. 92,
ал. 4 НПОС

250,0

38 315,0

Приходи и доходи от собственост

1.1.2.

1.5.2.

5 614 738,0

2.1.

1.1.1.

1.5.1.

10 375 563,8
5 614 738,0

81 795,8

1.3.1.

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ

–
0,0
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Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)

0,0

Наличност в края на периода

0,0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума
3 737 277,5 хил. лв., както следва:
І.

П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

3 737 277,5

1.

Осигурителни приходи

3 736 627,4

1.1.
4.

Осигурителни вноски
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

3 736 627,4

650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
7 815 277,2 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И Т РА НСФЕРИ – ВСИЧКО

7 815 277,2

1.

Разходи

7 815 277,2

1.1.

Пенсии

7 814 670,1

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1.3.

К а п и та лов т ра нсфер за
прехвърляне на пенсионни
права към пенсионните
схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 300,0

Социални помощи и обезщетения

607,1

1.2.

7 813 370,1

-4 077 999,7

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и
трансферите на обща сума 626 276,6 хил. лв.,
както следва:
І.
1.
1.1.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

626 276,6

Осигурителни приходи

626 276,6

Осигурителни вноски

626 276,6

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите
на обща сума 756 941,6 хил. лв., както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

324 035,8

4.

Пол у чен и т ра нсфери о т
централния бюджет за държавното обществено осигуряване

324 035,8

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 324 047,9 хил. лв., както
следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

324 047,9

1.

Разходи

324 047,9

1.1.

Пенсии

324 035,8

1.1.2.

-12,1

І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

159 406,5

1.

Осигурителни приходи

159 406,5

1.1.

Осигурителни вноски

159 406,5

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова
злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 53 245,2
хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

53 245,2

1.

Разходи

48 895,2

1.1.

Пенсии

40 654,5

Разходи

756 941,6

1.1.

Пенсии

756 939,6

1.1.1.

756 939,6
2,0

12,1

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
159 406,5 хил. лв., както следва:

1.

Социални помощи и обезщетения

324 035,8

Социални помощи и обезщетения

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

756 941,6

1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

РАЗХОДИ И ТРА НСФЕРИ – ВСИЧКО

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

-130 665,0

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 324 035,8 хил. лв.,
както следва:

І.

1.1.1.

С Т Р. 1 9

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както
следва:

1.2.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

Пенс и и з а с ме т к а н а
държавното обществено
осигуряване

40 654,5

1.2.

Социални помощи и обезщетения

8 240,7

2.

Предоставени трансфери

4 350,0

С Т Р.
2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
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На Минист ерст во т о на
труда и социалната политика за Агенцията за
соц иа л но под пома га не,
съгласно чл. 24, т. 5 от
Кодекса за социално осигуряване
На Минист ерст во т о на
труда и социалната политика за фонд „Условия
на труд“
Мероприятия за предот
вратяване на трудовите
злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване
За диагностика на професионалните болести,
съгласно чл. 24, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

350,0

4 000,0

3 000,0

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

106 161,3

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 856 092,7 хил. лв.,
както следва:
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

856 092,7

1.

Осигурителни приходи

856 092,7

Осигурителни вноски

856 092,7

(2) Приема бюджета на фонд „Общо забол яване и майчинст во“ по разходи те и
трансферите на обща сума 984 279,3 хил. лв.,
както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

984 279,3

1.

Разходи

981 479,3

1.2.

Социални помощи и обезщетения

981 479,3

2.

Предоставени трансфери

2.1.

На Минис т ерс т во т о на
труда и социалната политика за Агенцията за
соц иа л но под пома га не,
съгласно чл. 26, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-128 186,6

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 236 734,8 хил. лв., както следва:
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І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

236 734,8

1.

Осигурителни приходи

236 334,8

1.1.

Осигурителни вноски

236 334,8

4.

Получени трансфери от
централния бюджет за
държавното обществено
осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
359 658,8 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

359 658,8

1.

Разходи

359 658,8

1.2.

Соц иа л н и помощ и и
обезщетения

359 658,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-122 924,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 4 435 739,9 хил. лв.,
както следва:
І.
2.

І.

1.1.

ВЕСТНИК

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Неданъчни приходи

2.1.

Приходи и доходи от
собственост

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.3.

Други приходи

4 435 739,9
38 315,0
6 840,0
5 200,0
26 275,0

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

5.

Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на
недостига от средства

4 398 489,9

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 82 113,8 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

82 113,8

1.

Разходи

81 863,8

1.3.

Прог рами, дейности и
служби по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта

81 795,8

1.3.1.

Разходи за персонал

56 505,2

1.3.2.

Издръжка

18 534,9

1.3.3.

Платени данъци, такси и административни
санкции

550,0

БРОЙ 98
1.3.4.

1.3.5.

ДЪРЖАВЕН

Разходи за членски внос
и участие в нетърговски
организации и дейности

118,2

Капиталови разходи

6 087,5

1.4.

Отбрана и сигурност

68,0

1.5.

Разходи за лихви

1.5.1.

1.5.2.
2.
2.3.

–

Разходи за лихви по заеми от банки и други
финансови институции
от чужбина

–

Други разходи за лихви
към местни лица

–

Предоставени трансфери

250,0

На Министерството на
т ра нспор т а , и нф ормационните технологии и
съобщени я та съгласно
чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

4 353 626,1

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-4 353 626,1

Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода

0,0
4 353 626,1

Чл. 9. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2015 г., както и за започналите дейност през
2016 и 2017 г. е 460 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване,
за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осиг у ряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, се взема предвид
доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Чл. 10. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване за 2017 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 165,25 лв.
Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване – 1,126
на сто.
Чл. 12. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица за
2017 г. – 7,20 лв.
Чл. 13. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на малко дете
по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално
осигуряване за 2017 г. – 340 лв.
Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2017 г. – 540 лв.
Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2017 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 16. (1) За 2017 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23,
ал. 2 от Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. – 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 1,5 на
сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за
дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
съгласно приложение № 3.
Чл. 17. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2017 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 18. Приема Консолидиран бюджет
на всички администрирани от Националния
осигурителен институт социалноосигурителни
фондове съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
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финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика
и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното
обществено осигуряване, се отчитат като
трансфери.
§ 2. За 2017 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18, ал. 1 от Кодекса за
социално осигуряване.
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35,
53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95,
98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 и 95 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
aа) в т. 1, изречение първо след думите
„лицата по“ се добавя „ал. 10 и по“;
бб) в т. 7 думите „управителите и прокурис
тите на търговски дружества и на еднолични
търговци и на техните клонове“ се заменят с
„управителите и прокуристите на търговски
дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни
юридически лица“;
вв) в т. 10 след думите „младши съдии“ се
поставя запетая, а думите „и младши прокурори“ се заменят с „младши прокурори и
младши следователи“;
б) в ал. 11 думите „ал. 7, 8 и 9“ се заменят
с „ал. 7 и 9“.
2. В чл. 5 ал. 7 се изменя така:
„(7) Осигурителят е длъжен в 14-дневен
срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както
и да удостоверява факти и обстоятелства,
свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
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2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3,
чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.“
3. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, буква „б“ думите „40,8 на сто“
се заменят с „60,8 на сто“;
бб) в т. 2, буква „б“ думите „35,8 на сто“
се заменят с „55,8 на сто“;
б) в ал. 11:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. доходи от дейности на лицата съгласно
последователността, посочена в чл. 4, ал. 1
и 10;“
бб) създава се нова т. 2:
„2. доходи от обезщетения, изплащани по
Кодекса на труда или по специални закони,
върху които се дължат осигурителни вноски;“
вв) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4;
в) в ал. 12 думите „в размера за фонд
„Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69“ се заличават;
г) в ал. 16 след думите „доход за“ се добавя
„месеците от“;
д) създава се ал. 17:
„(17) Минималният осигурителен доход при
сумирано изчисляване на работното време за
повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а
за лицата, за които не е определен минимален
осигурителен доход – минималната работна
заплата за страната, за месеците от периода,
за който е установено сумираното отчитане
на работното време.“
4. В чл. 9:
а) в ал. 1:
aа) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за лицата, за които не е определен
минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната;“
бб) точка 4 се изменя така:
„4. времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от
самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;“
б) в ал. 11 след думите „начинът за“ се
добавя „удостоверяване и“.
5. В чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите
„и кърмене“ се заменят с „или кърмене или
напреднал етап на лечение инвитро“.
6. В чл. 13, ал. 2 се създава изречение
второ: „При смърт на самоосигуряващо се
лице помощта се изплаща, когато са внесени дължимите осигу рителни вноски за
последния месец, за който е изтекъл срокът
по чл. 7, ал. 4.“
7. В чл. 13а, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал
етап на лечение инвитро“.
8. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
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„1. процент от приходите от осигурителните
вноски за фондовете „Пенсии“, „Пенсии за
лицата по чл. 69“, „Общо заболяване и майчинство“, „Трудова злополука и професионална
болест“ и „Безработица“;“.
9. В чл. 20а се създава ал. 6:
„(6) А дминистративното, техническото,
счетоводното, правното и информационното
обслужване на Учителския пенсионен фонд
се извършва от Националния осигурителен
институт.“
10. В чл. 33:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният осигурителен институт
е юридическо лице със седалище София.
Структурата и организацията на Националния осигурителен институт се определят с
правилника по чл. 36, ал. 1, т. 5.“;
б) в ал. 5 се създава т. 13:
„13. уведомява лицата не по-късно от 6
месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и
възраст, за условията, при които могат да
се пенсионират през следващата календарна
година.“
11. В чл. 35, ал. 1 думите „изпълнителният
директор“ се заменят със „заместник изпълнителен директор“.
12. В чл. 37, ал. 1 се създават изречения
второ и трето: „До три месеца преди изтичането
на мандата на управителя и подуправителя
Народното събрание избира нови управител
и подуправител. В случай че до изтичане на
мандата на управителя и подуправителя не
е осъществен нов избор, те продължават да
изпълняват своите правомощия до провеждането му.“
13. В чл. 50:
а) в ал. 3, изречение първо след думата
„почине“ се поставя запетая и се добавя „е
настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона
за закрила на детето“;
б) в ал. 4, изречение първо след думите
„настанено е“ се добавя „по реда на чл. 26,
ал. 1 от Закона за закрила на детето или“, а
след думите „от раждането“ се добавя „както
и при отглеждането му от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството“ и се
поставя запетая;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Осигурената или осигуреният за общо
заболяване и майчинство, които осиновяват
дете или при които е настанено дете по реда
на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето,
има право на обезщетение по ал. 1 в размер
на разликата от възрастта на детето в деня
на предаването му за осиновяване, съответно
настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от
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Закона за закрила на детето, до изтичането
на срока на полагащото се обезщетение за
раждане.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Осигуреният за общо заболяване и
майчинство баща (осиновител) има право на
парично обезщетение при раждане (осиновяване) на дете в размера, определен по реда
на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през
време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и 9 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията
по чл. 48а.“;
д) в ал. 7 думите „Осигуреният за общо
заболяване и майчинство баща/осиновител“
се заменят с „Осигуреното за общо заболяване
и майчинство лице“, а думите „чл. 163, ал. 8“
се заменят с „чл. 163, ал. 10, 11 или 12“.
14. Създава се чл. 50а:
„Обезщетение при неизползване на отпуска
за бременност и раждане
Чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която
е осигурена за общо заболяване и майчинство
и е имала право на обезщетение по чл. 48а,
получава парично обезщетение в размер 50
на сто от обезщетението по чл. 49, когато:
1. след изтичането на периодите след
раждането, които се разрешават с актове на
здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва
такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. след изтичането на периодите след
раждането, които се разрешават с актове
на здравните органи, самоосигуряващото се
лице започне да упражнява трудова дейност,
за която се осигурява за общо заболяване и
майчинство.
(2) Когато майката (осиновителката) е
починала, лишена е от родителски права или
упражняването на родителските права върху
детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата
(осиновителя), а когато той е починал – на
настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, е
осигурено за общо заболяване и майчинство.
(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е
дадено за осиновяване, настанено е по реда на
чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето
или в детско заведение на пълна държавна
издръжка, както и при отглеждането му от
лице, включено в програми за подкрепа на
майчинството.“
15. В чл. 51, изречение първо думите „чл. 49
или чл. 53“ се заменят с „чл. 49, чл. 53 или
чл. 53а“.
16. В чл. 53, ал. 4 думите „в детски заведения“ се заменят с „по реда на чл. 26, ал. 1
от Закона за закрила на детето или в детско
заведение“.
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17. В чл. 54, ал. 3 думите „когато детето“
се заменят с „при смърт на детето, когато
детето е дадено за осиновяване, настанено е
по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила
на детето или“.
18. В чл. 54б, ал. 6 думите „имат право на“
се заменят с „получават“.
19. В чл. 54в:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричните обезщетения за безработица
се изплащат ежемесечно през месеца, следващ
този, за който се дължат, за период според
продължителността на осигурителния стаж,
по време на който лицата са били осигурени
за безработица, за времето след 31 декември
2001 г., както следва:
Осигурителен стаж с оси- Период на изплагуряване за безработица за щане на обезщевремето след 31 декември
тението
2001 г.
(месеци)
(години)
до 3

4

от 3 до 6

6

от 6 до 9

8

от 9 до 12

10

над 12

12

“
б) алинея 2 се отменя.
20. В чл. 54д, ал. 5 след думите „по чл. 4“
се добавя „или трудова дейност по законодателството на друга държава“.
21. В чл. 54е:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изплатените парични обезщетения за
безработица се възстановяват от лицата за
периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение,
определено съгласно нормативен акт.“;
б) в ал. 2 думите „обезщетенията по ал. 1“
се заменят с „обезщетението за оставане без
работа поради незаконно уволнение“.
22. Член 54м се изменя така:
„Преизчисляване на парични обезщетения
за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст
Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения се
преизчисляват служебно до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят,
по ред, определен с акта по чл. 54к, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и/или на
окончателния осигурителен доход, определен
съгласно чл. 6, ал. 9, и внесените окончателни
осигурителни вноски.
(2) Когато в резултат на преизчисляването
по ал. 1 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия
размер се възстановява от лицето, освен когато
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е в резултат на неправилно подадени данни
за изплащане на паричното обезщетение и/
или удостоверяване на осигурителен стаж и
доход от осигурителя.“
23. В чл. 59, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. данните от издадените първични болнични листове и решенията по обжалването
им от регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;“.
24. В чл. 60:
а) в ал. 1 думите „документите в досието
в 7-дневен срок“ се заменят с „документите
в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок“;
б) в ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването“ се заличават.
25. В заглавието на чл. 69 думите „и следователите“ се заличават.
26. В чл. 69б, ал. 3 изречение първо се
изменя така: „Лицата, които имат 10 години
осигурителен стаж, положен при условията
на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират
преди навършване на възрастта по чл. 68, при
условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и до 31 декември 2015 г. са
навършили 52-годишна възраст за мъжете и
47-годишна възраст за жените.“
27. В чл. 70:
а) в ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „След 31 декември 2016 г. процентът
за всяка година осигурителен стаж нараства
от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от
процента, определен по правилото на чл. 100,
ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съответната година на база на използваните при
съставянето на бюджета прогнозни стойности
за нарастването на осигурителния доход и за
индекса на потребителските цени.“;
б) в ал. 3 се създава изречение трето: „При
определяне на индивидуалния коефициент на
самоосигуряващо се лице се взема предвид
доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.“
28. В чл. 82:
а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Децата, които полагат стаж след дипломиране,
не се смятат за учащи.“;
б) в ал. 3 накрая се добавя „и не получават
лична пенсия“.
29. В чл. 94, ал. 1:
а) в изречение първо след думата „Пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“, а
думата „6-месечен“ се заменя с „2-месечен“;
б) в изречение второ думата „6-месечния“
се заменя с „2-месечния“.
30. В чл. 96, ал. 1, т. 2 след думата „наследствена“ се добавя „или персонална“.
31. В чл. 98, ал. 2 изречения четвърто и
пето се заличават.
32. В чл. 99:
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а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Влязлото в сила разпореждане по чл. 98
може да се измени или отмени от органа,
който го е издал:
1. по заявление на пенсионера – когато
същият представи нови доказателства за:
a) осигурителен стаж и/или осигурителен
доход, придобит преди пенсионирането, извън
случаите по чл. 70, ал. 14;
б) гражданското си състояние;
2. по инициатива на органа – когато се
установи, че:
a) пенсията е отпусната въз основа на
неистински или подправен документ или на
документ с невярно съдържание;
б) инвалидността, за която е отпусната
пенсията, е причинена умишлено от лицето
или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
в) смъртта на наследодателя, от когото е
получена пенсията, е причинена умишлено от
наследника или е в резултат на извършено от
него умишлено престъпление;
г) пенсията е неправилно отпусната или
неправилно е отказано отпускането є;
д) пенсията е определена в неправилен
размер.“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „т. 2 – 6“ се заменят
с „т. 2“.
33. В чл. 101, ал. 1 се създава т. 5:
„5. наследствена пенсия за осигурителен
стаж и възраст или наследствена пенсия за
инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид;“.
34. В чл. 102:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, на които е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст, за инвалидност
поради общо заболяване и за инвалидност
поради трудова злополука или професионална
болест, могат да поискат не повече от веднъж
в една календарна година преизчисляване на
пенсията за придобит осигурителен стаж след
пенсионирането или за придобит осигурителен
стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях.
Преизчисляването се извършва по реда на
чл. 70, съответно чл. 75 – 77.“;
б) алинея 3 се отменя.
35. В чл. 104, ал. 10 се създава изречение
второ: „За установяване на услови ята на
труд и на заеманата длъжност не се допускат свидетелски показани я, когато не са
представени писмени доказателства, които
са издадени от работодателя/осигурителя,
при който е положен трудът, и по време на
полагането му.“
36. Член 108 се изменя така:
„Правомощия на контролните органи
Чл. 108. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение
на служебните си задължения:
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1. извършват проверки и ревизии във връзка с дейността, възложена на Националния
осигурителен институт;
2. установяват административни нарушения
на законодателството относно държавното
обществено осигуряване и на разпоредбите
за дейността, възложена на Националния
осигурителен институт;
3. дават задължителни предписания за
спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена
на Националния осигурителен институт;
4. могат да изискват от физическите и
юридическите лица и техните поделения да
декларират банковите си сметки в страната и
в чужбина, както и да предоставят документи,
свързани с трудовата и стопанската им дейност;
5. могат да изискват от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения да предоставят документи във връзка
с медицинската експертиза на временната
неработоспособност и подаване на данни в
регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;
6. имат право на достъп до подлежащите
на контрол работни помещения и обекти.
(2) Физическите и юридическите лица са
длъжни да представят на контролните органи
на Националния осигурителен институт иска
ните от тях документи, сведения, справки,
декларации, обяснения и носители на информация, свързани със спазване на осигурителното законодателство във връзка с дейността,
възложена на Националния осигу рителен
институт, както и да оказват съдействие при
изпълнението на служебните им задължения.
(3) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за реда и
начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на
Националния осигурителен институт.
(4) Контролните органи на Националния
осигурителен институт задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване.
(5) Управителят на Националния осигурителен институт възлага ревизия в 14-дневен
срок от получаването на одитния доклад на
председателя на Сметната палата по чл. 57,
ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене
на имуществена или административнонаказателна отговорност.
(6) Органите на Министерството на вът
решните работи оказват съдействие на контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията им.“
37. В чл. 110, ал. 4 в изречения първо и
трето думите „разпорежданията, актовете за
начет, задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение“ се заменят
с „разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания“.
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38. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:
„(2) Добросъвестно получените суми за
осигурителни плащания не подлежат на възстановяване от осигурените лица с изключение
на следните случаи, в които възстановяването
на сумите е без лихва до изтичането на срока
за доброволно изпълнение:
1. по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2, чл. 54е и
чл. 54м, ал. 2, т. 2;
2. когато след изплащането им са представени нови документи или данни, които имат
значение за определяне на правото, размера
и срока на изплащане;
3. на изменение или прекратяване на обезщетение или пенсия в резултат на получени
доказателства при прилагане разпоредбите на
международни договори, по които Република
България е страна.“
39. В чл. 114а:
а) в ал. 1 думите „чл. 114“ се заменят с
„чл. 114, ал. 5“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Удръжките от пенсии за възстановяване
на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:
1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв.
месечно – една седма част;
2. когато пенсионерът получава от 300,01
до 400,00 лв. месечно – една шеста част;
3. когато пенсионерът получава от 400,01
до 500,00 лв. месечно – една пета част;
4. когато пенсионерът получава от 500,01
до 700,00 лв. месечно – една трета част;
5. ког ат о пенс ионе р ът по л у ч а в а н а д
700,01 лв. месечно – една втора част.
(4) Вземанията се събират в поредност:
за д ъ л жени я за изд ръж ка, неоснователно
изплатени суми за осигурителни плащания,
други публични вземания и частни вземания.“
40. В чл. 117:
а) заглавието се изменя така: „Обжалване
по административен ред“;
б) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „откази за издаване на
удостоверения за осигурителен стаж и доход
от органите на Националния осигурителен
институт, откази за издаване на удостоверения
за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване
на осигурителен стаж и доход в осигурителни
книжки“ се заличават;
бб) създават се т. 4 и 5:
„4. откази за издаване на удостоверения
за осигурителен стаж и доход от органите на
Националния осигурителен институт, откази
за издаване на удостоверения за ползване на
парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен
стаж и доход в осигурителни книжки;
5. съдържанието на документ, удостоверяващ осигурителен стаж и осигурителен
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доход, издаден от органите на Националния
осигурителен институт.“;
в) алинея 2 се изменя така:
„(2) Жалбите по ал. 1 се подават в писмена
форма в следните срокове:
1. срещу разпорежданията по т. 2, буква
„а“ – в едномесечен срок от получаването им;
2. срещу разпорежданията по т. 2, букви
„б“ – „ж“, задължителните предписания по
т. 3, отказите по т. 4 и съдържанието на
документ по т. 5 – в 14-дневен срок от получаването.“;
г) в ал. 3 изречение трето се заличава;
д) алинея 4 се изменя така:
„(4) Разпорежданията, издадени от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 2, могат да
се обжалват пред управителя на Националния
осигурителен институт в едномесечен срок,
съответно за разпореж данията по чл. 98,
ал. 2 – в 14-дневен срок от полу чаването
им. Решението се изготвя в срока и по реда
на ал. 3.“
41. В чл. 118:
а) заглавието се изменя така: „Обжалване
по съдебен ред“;
б) в ал. 1 се създава изречение трето: „Не
може да се оспорва пред съд съдържанието
на документ по чл. 117, ал. 1, т. 5, както и решението на ръководителя на териториалното
поделение на Националния осигурителен институт, с което се е произнесъл по оспорване
съдържанието на такъв документ.“
42. В чл. 118а, ал. 1 след думите „Националния осигурителен институт“ се добавя „и
на управителя на Националния осигурителен
институт“.
43. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая съюзът
„или“ се заменя с „и/или“.
44. В чл. 355:
а) в ал. 1 след думите „прилагането им“
се добавя „както и който не подаде или не
подаде в срок декларация с данните по чл. 5,
ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се
лице“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 думите „и който не подаде в
срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или
декларация от самоосигуряващо се лице“ се
заличават, а думите „от 250 лв.“ се заменят
с „от 50 до 250 лв.“.
45. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 3 изречение трето се изменя така:
„Самоосигуряващите се лица се смятат за
осигурени за времето, през което са внесени
дължимите осигурителни вноски по чл. 6,
ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за осигурени
за времето, през което са внесени дължимите
осигурителни вноски.“;
б) точка 4а се изменя така:
„4а. „Индексът на потребителските цени“
по чл. 100 е хармонизираният индекс на пот
ребителските цени.“;
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в) създават се т. 13 и 14:
„13. „Упражняване на правото на обезщетение за безработица“ е наличието на период, за който е изплатено отпуснато парично
обезщетение за безработица.
14. „Детски заведения на пълна държавна
издръжка“ са заведенията, в които на децата
се осигуряват жилище, храна и облекло за
сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.“
46. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4б:
аа) в ал. 2 след думите „чл. 68“ се добавя
„68а“ и се поставя запетая;
бб) в ал. 3 думите „пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто“ се
заменят с „трайно намалена работоспособност
над 89,99 на сто“;
вв) алинея 6 се отменя;
б) в § 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата,
получаващи пенсия за военна инвалидност,
при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.“
§ 4. Периодът по чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване на паричните обезщетения
за безработица на лицата, чието осигуряване
е прекратено преди 1 януари 2017 г., се определя по досегашния ред.
§ 5. Следователите и младшите следователи, които до 8 август 2016 г. включително са
придобили право на пенсия при условията на
чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване в редакцията от 1 януари 2016 г., може
да го упражнят при същите условия.
§ 6. Пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г.
включително, се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с
необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението
е подадено след изтичането на 6-месечния
срок от придобиване на правото на пенсия,
пенсиите се отпускат от датата на подаване
на заявлението.
§ 7. Жалбите по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква
„а“ и ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване
срещу разпореждания за пенсии, връчени до
31 декември 2016 г. включително, може да се
подават в двумесечен, съответно в тримесечен
срок от връчването.
§ 8. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54,
61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57 и 59 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 163:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Работничка или служителка, при която
е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето, има право на отпуск по
ал. 1 в размер на разликата от възрастта на
детето в деня на настаняването му до изтичането на срока на полагащия се отпуск за
раждане. Този отпуск не може да се ползва
едновременно с отпуска по ал. 1 и 6.“;
б) досегашната ал. 7 става ал. 8;
в) създава се нова ал. 9:
„(9) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак или живеят в едно
домакинство, осиновителят има право на
15-дневен отпуск при осиновяване на дете до
5-годишна възраст при условията на пълно
осиновяване от деня на предаване на детето
за осиновяване.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
се създават изречения второ и трето: „Когато
бащата е неизвестен, отпускът може да се
ползва от един от родителите на майката.
Когато бащата (осиновителят) е починал,
отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на
бащата (осиновителя).“;
д) създава се нова ал. 11:
„(11) Със съгласието на работничка или
служителка, която сама е осиновила дете, след
навършване на 6-месечна възраст на детето
един от нейните родители може да ползва
вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;
е) създава се ал. 12:
„(12) Когато детето е настанено по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето при
съпрузи, със съгласието на работничката или
служителката след навършване на 6-месечна
възраст на детето нейният съпруг може да
ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410
дни.“;
ж) досегашната ал. 9 става ал. 13 и се
изменя така:
„(13) За времето, през което се ползва
отпуск по ал. 10, 11 или 12, отпускът на майката (осиновителката) или работничката или
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служителката, при която е настанено дете по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
се прекъсва.“;
з) досегашната ал. 10 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 1 – 9“ се заменят с „ал. 1 – 13“;
и) създава се ал. 15:
„ (15) В случаите, когато не се ползва отпуск
по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или
11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката),
когато работи по трудово правоотношение, се
изплаща парично обезщетение от държавното
обществено осигуряване.“;
к) досегашната ал. 11 става ал. 16.
2. В чл. 167:
а) в ал. 1, изречение първо след думата
„възраст“ се добавя „или осиновителката на
дете от 2- до 5-годишна възраст“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Когат о ма й ката (оси нови т ел ката)
на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст
заболее тежко, поради което не може да се
грижи за детето, и бащата (осиновителят) е
починал, съответната част от отпуските за
раждане, при осиновяване и за отглеждане на
малко дете се ползва от един от родителите
на майката (осиновителката) или на бащата
(осиновител я), когато работи по т рудово
правоотношение.“;
в) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато майката на дете до 2-годишна
възраст почине или заболее тежко, поради
което не може да се грижи за детето, и бащата
е неизвестен, съответната част от отпуските
за раждане и за отглеждане на малко дете се
ползват от един от нейните родители, когато
работи по трудово правоотношение.
(4) Когато работничка или служителка,
която сама е осиновила дете до 5-годишна
възраст, почине или заболее тежко, поради
което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при
осиновяване и за отглеждане на малко дете
се ползва от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 5.
3. В чл. 167а, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 2“
се заменят с „чл. 167, ал. 5“.
§ 9. В Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от
2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94
от 2012 г. и бр. 15 и 84 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 24 се отменя.
2. В чл. 26:
a) в ал. 1 се създава изречение второ: „Разпореждането се изпраща в тридневен срок на
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териториалното поделение на Националния
осигурителен институт и на правоимащия
работник или служител.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на фонда издава разпореждане за спиране на производството, когато:
1. са налице доказателства, които могат да
доведат до издаване на разпореждане за отказ;
2. не могат да бъдат събрани доказателства за определяне на правото и размера на
гарантираното вземане.“;
в) в ал. 4 думите „ал. 1 или 3“ се заменят
с „ал. 1 – 3“;
г) в ал. 6 думите „ал. 1 или 3“ се заменят
с „ал. 1 – 3“.
3. В чл. 27, ал. 2 думите „дължимите осигурителни вноски за държавно обществено
осигуряване, допълнително задължително
пенсионно осигуряване, здравно осигуряване“
се заличават.
§ 10. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и
103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81,
95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и
102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) в чл. 112
се създава ал. 11:
„(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече
от постъпването на данните от издадените
болнични листове по реда на Наредбата за
реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените
болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано
от представянето на удостоверенията по чл. 8,
ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от
2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).“
§ 11. Изпълнението на закона се възлага
на Националния осигурителен институт.
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г., с изключение на:
1. параграф 5, който влиза в сила от 9
август 2016 г.;
2. параграф 3, т. 13 – 15 и § 8, които влизат
в сила от 1 юни 2017 г.;
3. параграф 3, т. 2, която влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2017 г. (запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за
2017 г. 460,00 лв.)
Пореден
номер

Нара- ИкоИкостване
нономина
мически
сред- чески
дейния
дейности
мин. ности (код по
осиг.
(ном. НКИД)
доход
А31)
2017 г.
спрямо
2016 г.

Наименование на
икономическа дейност

Ръко- Спеводи- циатели листи

ТехПоПерКвалиници
мосонал,
фиции
щен
зает с
рани
при- адми- услуга работложниза на- ници в
ни
стра- селе- селскоспе- тивен нието, то, горциапер- търго- ското,
листи сонал вията ловното
и охи рибраната
ното
стопанство

1

2

3

4

5

6

Квалифицирани
работници и
сродни
на тях
занаятчии

Машинни
оператори и
монтаж
ници

Професии,
неизискващи
специална
квалификация

7

8

9

1

2,4%

А

Растениевъдст во,
ж ивотновъдство и
01, 03
лов, с пом а г ат е л н и
без 1.49
дейности; Рибно стопанство

995

750

680

630

460

519

595

662

460

2

3,1%

А

02

Горско стопанство

900

620

530

480

460

460

520

500

460

3

2,6%

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

727

682

648

570

460

460

536

460

460

4

0,3%

В

05

Добив на въглища

867

710

673

484

460

460

673

611

460

06

Добив на нефт и природен газ

833

668

650

460

460

460

600

552

460

07

До би в на ме т а л н и
руди

891

741

656

471

460

460

649

560

460

08.11

Добив на строителни
материали

679

534

485

500

500

460

580

534

500

08.11

Добив на декоративни скални материали

652

514

466

460

460

460

558

514

460

08.11

Доби в на варови к ,
с у р ов г и пс, к р еда ,
доломит и шисти

682

537

488

460

460

460

584

537

460

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

857

712

615

460

460

460

565

565

460

В

08.12

До би в н а г л и н а и
каолин

882

732

632

465

460

460

581

581

460

В

Добив на други неметални материали
08.9 и 09 и суровини; Спомагателни дейности в
добива

685

540

490

460

460

460

587

540

460

C

Производство и преработка на месо; производство на месни
10.1 без
продукти, без готови
10.12,
ястия; Преработка и
10.2
консервиране на риба
и други водни животни, без готови ястия

1430

945

755

572

460

460

612

511

460

C

10.12

Производство и преработка на месо от
домашни птици

1180

980

850

600

460

460

470

620

460

10.3

Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци, без готови
ястия

870

700

590

470

460

460

540

541

460

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

945

850

620

510

460

460

470

470

460

10.5

Производство на
мляко и млечни продукти

1017

671

541

550

480

460

480

480

460

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

1,2%
0,9%
0,1%
3,1%
2,4%
1,4%
2,9%

1,9%

3,6%

2,0%

4,3%

1,7%

2,2%

В
В
В
В
В
В

C

C

C

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН
1

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

0,5%

4,9%

2,5%

1,9%

4,7%

0,3%

2,2%

1,5%
7,4%
6,0%
3,1%

8,5%

5,5%

2,7%

7,1%

0,0%
3,2%
1,7%

8,9%

2,0%

4

1000

950

580

460

460

650

800

460

800

565

560

460

460

460

460

510

460

1100

905

840

600

460

460

590

620

460

1080

950

860

630

460

460

650

650

460

836

650

558

460

460

460

460

460

460

C

10.6

1200

C

Производство на
10 .7 и
хлебни и тестени из10.8 без
делия; Производство
10. 81 и
на други хранителни
10.82
продукти

C

Производство на за10. 81 и хар; Производство на
10.82
какао, шоколадови и
захарни изделия

C

10.9

Производство на гот ови х ра н и за ж ивотни

C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производство на напитки

C

11.0 5 и П р о и з в о д с т в о
11.06
пиво и малц

2
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3

Производство на мелничарски продукти,
нишесте и нишестени
продукти

на

ВЕСТНИК
5

6

7

8

9

790

670

615

460

460

460

510

490

460

11.07

Производство на безалкохолни напитки,
минерални и други
бутилирани води

900

760

690

485

460

460

480

492

460

12

Производство на тютюневи изделия

995

970

679

535

460

460

460

535

460

C

13

Производство на текс т и л и издел и я о т
текстил, без облекло

950

648

620

498

460

460

460

460

460

C

14 без
14.3

Производство на облекло

890

650

600

480

460

460

460

460

460

14,3

Производство на
д р у г и т р и ко т а ж н и
изделия

960

690

650

550

460

460

460

460

460

15

Обработка на кожи;
производство на
обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм

872

592

576

475

460

460

460

460

460

16

Производство на
дървен материа л и
издел и я о т д ървен
материал и корк, без
ме б е л и; п р ои з в одство на изделия от
слама и материали
за плетене

580

470

460

460

460

460

460

460

460

C

17

Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон

820

610

550

460

460

460

510

470

460

C, J

Печат на дейност и
възпроизвеждане на
записани носители;
Издателска дейност;
18, 58 и
Производство на
59
филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика

485

460

460

460

460

460

460

460

460

19

Производство на кокс
и рафинирани нефтопродукти

1697

1261

995

728

849

460

922

931

535

20

Производство на химични продукти

837

654

478

460

460

460

471

460

460

21

Производство на лекарствени вещества
и продукти

837

654

478

460

460

460

471

460

460

22

Производство на издел и я о т к ау ч у к и
пластмаси

591

460

460

460

460

460

460

460

460

23

Производство на изделия от други неметални минерални
суровини

796

645

602

460

460

460

581

581

460

C

C

C

C

C

C
C
C

C

C
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ВЕСТНИК

1

2

3

4

Производство на основни метали

С Т Р. 3 1
5

6

7

8

9

38

1,3%

C

24 без
24.5

780

540

500

460

460

460

460

460

460

39

4,3%

C

24.5

Леене на метали

740

540

520

460

460

460

460

460

460

25 без
25.4

Производство на мета лни издели я, без
машини и оборудване

740

500

470

460

460

460

460

460

460

26

Производство на компютърна и комуник а ц ион на т ех н и к а ,
електронни и оптични продукти

760

660

580

460

460

460

560

540

460

27

Производство на
е лек т ри че с к и с ъ о ръжения

760

660

580

460

460

460

560

540

460

28 без
28.11;
25.4

Производство на машини и оборудване
с общо и специа лно предназначение;
Производство на
въоръжение и боеприпаси

830

570

510

460

460

460

480

470

460

28.11

Производство на турби н и и д ви г ат е л и ,
без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

950

600

600

490

460

460

520

510

460

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета;
Производство на превозни средства, без
автомобили

980

650

570

460

460

460

580

460

460

31

Производство на мебели

600

475

460

460

460

460

460

460

460

32 без
32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде;
Ремон т и инста лиране на машини и
оборудване

679

460

460

460

460

460

460

460

460

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти
и средства (Дейности
в зъботехнически лаборатории)

894

671

460

460

460

460

460

503

460

35.1

Производство, пренос и разпределение
на електрическа
енергия

950

750

710

460

460

460

620

590

460

35.2;
49.5

Производство и разпределение на газообразн и г ори ва по
газоразп редел и т елните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1406

970

922

559

485

460

674

743

485

35.3

Производство и разп р еде лен ие н а т о плинна енергия

840

645

615

460

460

460

490

540

460

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на
води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

780

700

630

460

460

460

530

460

460

E

Събиране и обезвреж да не на о т па3 8 б е з д ъц и; рец ик ли ране
38.12 и на материали; Въз38.22; 39 становяване и други
услуги по управление
на отпадъци

801

485

471

460

460

460

460

460

460

E

Събиране на опасни
38.12 и отпадъци; Обработ38.22
ване и обезвреждане
на опасни отпадъци

975

810

730

600

575

460

640

600

585

F

41, 42
без
42.11 и
42.22,
43

760

620

600

460

460

460

580

580

460

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

5,2%

1,1%

1,3%

1,0%

0,7%

2,7%

5,2%

7,1%

5,8%

0,6%

0,0%

1,1%

1,2%

7,9%

0,0%

3,3%

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

Строителство на
сгради; Строителство
на съоръжения; Специализирани строителни дейности

С Т Р.

56

57

58

59

60

61

32

1,9%

5,4%

0,0%

2,6%

2,7%

1,0%

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

845

670

610

460

460

460

610

610

460

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни
мрежи

670

545

515

460

460

460

460

460

460

45, 46,
47 без
46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро и
дребно с автомобили
и мотоциклети, техническо обслужване
и ремонт; Търговия
на едро, без търговията с автомобили
и мотоциклети; Търговия на дребно, без
търговията с автомобили и мотоциклети

1250

1030

910

640

545

460

600

590

470

G

46.46,
47.73,
47.74

Търг ови я на ед ро
с фармацевтични
с т ок и, мед и ц и нск а
техника и апаратура;
Търговия на дребно
с лекарст ва и д руг и фарм а цев т и ч н и
стоки; Търговия на
дребно с медицински
и ортопедични стоки

888

563

471

460

460

460

460

460

460

I

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и
55, 56, 79 операторска дейност;
други дейности, свързани с пътувания и
резервации

930

800

625

505

460

460

550

560

460

H

Път н и че с к и же ле 49.1,
зопътен т ранспорт,
49.2,
меж дуселищен; То52 – са
варен железоп ът ен
мо за
транспорт; Складижелезоране на товари и спопътен
магателни дейности в
трансжелезопътния транспорт
порт

892

791

650

460

460

460

460

541

460

813

626

555

460

460

460

463

463

460

F

F

G

5

6

7

8

9

62

1,4%

H

49.3,
49.4

Друг пътнически сухопътен т ранспорт;
Товарен автомобилен
транспорт и услуги по
преместване

63

0,9%

H

50

Воден транспорт

973

889

759

483

460

460

492

547

460

64

0,0%

H

51

Въздушен транспорт

1156

1062

866

539

551

460

561

624

488

H

52, без
железопътен
транспорт

Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта (без железопътен
транспорт)

999

936

731

460

460

460

516

460

460

53

Пощенски и куриерски дейности

500

490

460

460

460

460

460

460

460

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

898

786

674

516

516

460

563

563

460

64, 65,
66

ФИНАНСОВИ И ЗАС ТРА ХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

1529

970

728

535

460

460

460

559

460

62,
68,
70,
73,
77,
81,

Дей нос т и в област та на информационните технологии;
Информационни усл у г и; ОП ЕРА Ц И И
С Н Е Д ВИ Ж И М И
И МО Т И; П Р О ФЕ СИОН А ЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ;
АДМИНИСТРАТИВН И И С ПОМ А ГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

970

631

508

460

460

460

460

460

460

65

66
67

68

69

1,4%

8,4%
0,0%

0,5%

3,0%

H
J

K

J, L,
M, N

63,
69,
71,
74,
78,
82
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70
71

9,0%
3,2%

ДЪРЖАВЕН

N
M

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

1

2

3

4

80

Дейности по охрана
и разследване

5

6

7

8

9

816

570

470

460

460

460

460

460

460

72

Нау ч ноизс ледоват е лск а и ра звой н а
дейност

648

465

460

460

460

460

460

460

460

478

460

460

460

460

460

460

460

460

72

7,5%

O

84

ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ

73

2,6%

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

660

555

465

460

460

460

460

460

460

86 без
86.1, 75

Х У М А Н НО ЗД РАВЕ ОП А ЗВ А Н Е И
С О Ц И А Л Н А РА БОТА (без медицинска сестра, акушерк а, рех аби л и тат ор,
фелдш ер и лаборант,
включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска
дейност

1006

643

460

460

460

460

460

460

460

86,1

Дейност на болниц и (б е з н ач а л н и кк линика/отделение,
медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите)

1286

950

626

503

460

470

481

481

460

87, 88

Меди ко - соц иа л ни
грижи с настаняване;
Социална работа без
настаняване

460

460

460

460

460

460

460

460

460

90, 91,
92, 93

К УЛТ У РА , СПОРТ
И РАЗВ Л ЕЧ ЕН И Я
(за 93.12 Дейност на
спор т н и к л у бове –
без п рофесиона лен
спортист във футболен клуб)

634

460

460

460

460

460

460

460

460

95, 96,
97

Ремонт на компютърна техника, на лични
и домакински вещи;
Други персонални усл у г и; Д ЕЙ НОС Т И
Н А ДОМ А К И НСТВА К АТО РАБОТОДАТЕЛИ

480

460

460

460

460

460

460

460

460

94 без
94.91,
99

Дейности на организации с нестопанска
цел (без дейност на
религиозни организации); Дейности на
екстериториални организации и служби

862

606

460

460

460

460

460

460

460

93,12

Дейност на спортни
клубове (само за професионален спортист
във футболен клуб)

460

460

460

460

460

460

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

3,2%

2,2%

9,5%

7,8%

8,4%

3,5%

0,0%

Q

Q

Q

R

S, T

S, U

R

568

6,6%

Централен кооперативен съюз

640

560

500

1,6%

86 без
86.1

Х У М А Н НО ЗД РАВЕ ОП А ЗВ А Н Е И
СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка,
рехабилитатор, фелд
шер и лаборант)

671

514

460

86,1

Дейност на болници
(само за началникклиника/отделение)

1062

86,1

Дейност на болници
(са мо за мед и ц и нска сестра, акушерк а, рех аби л и тат ор,
фелдшер и лаборант)

737

682

671

94.91

Дейност на религиозни организации

0,0%

0,0%

9,5%

Q

Q

Q

S

460

С Т Р.
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За бележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на
трудовия договор работят при непълно работно време
или непълен месец, се определя пропорционално
на законоустановеното работно време, съответно
на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и
кооперациите на хората с увреждания, съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания,
се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети
лица по трудови правоотношения. Определянето
на групата професии се извършва по структурата
на Националната класификация на професиите
и длъжностите – приложение № 2 към Заповед
№ РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда
и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече
икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са
заети най-голям брой лица, работещи по трудово
правоотношение. В този случай при определянето
є не се вземат предвид работниците и служителите,
които са общофункционално свързани с всички
дейности на осигурителя. При равен брой работещи
по трудови правоотношения в отделните дейности
основната икономическа дейност на осигурителя
се определя по негов избор.
4. Минималният осиг у рителен доход не се
прилага за общинските съветници, работниците и
служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за счетоводството и за избраните управител,
контрольор, касиер и членовете на управителния
и контролния съвет на етажната собственост по
Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните
футболисти, като минималният осигурителен доход
за професионалните футболисти от група А и група
Б се определя според квалификационна група 3 –
техници и приложни специалисти.

Приложение № 2
към чл. 15
Диференцирани осигурителни вноски
за фонд „ТЗПБ“ 2017
Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейност и в
добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

ВЕСТНИК
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
производство на изделия от
слама и материали за плетене

1,1

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон

1,1

20

Производство на химични
продукти

1,1

24

Производс т во на основни
метали

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инста лиране на
машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на
материали

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни
дейности

1,1

17

Осигурителна
вноска
(%)

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни
дейности

0,9

11

Производство на напитки

0,9

12

Производство на тютюневи
изделия

0,9

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,9

22

Производство на изделия от
каучук и пластмаси

0,9

23

Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини

0,9

25

Производство на мета лни
изделия, без машини и оборудване

0,9

28

Производство на машини и
оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни
средства, без автомобили

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топ
линна енергия и на газообразни горива

0,9

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

52
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

10

Производство на хранителни
продукти

21

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности
в областта на управлението

0,5

0,7

72

Производство на лекарствени
вещества и продукти

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

0,7

74

27

Производство на електрически съоръжения

Други професионални дейности

0,5

0,7

71

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

Архитектурни и инженерни
дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

36

С ъби ра не, п р еч ис т ва не и
доставяне на води

18

0,7

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

29

Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета

0,5

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

0,7

51

Въздушен транспорт

0,5

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

0,7

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

63

Информационни услуги

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

99

Дейности на екстериториални
организации и служби

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно
обслужване на стопанската
дейност

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

68

Операции с недвижими имоти

0,7

77

Даване под наем и оперативен
лизинг

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване

0,7

84

Държавно управление

0,7

87

Медико-социални грижи с
настаняване

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

91

Други дейности в областта
на културата

0,7

92

Организиране на хазартни
игри

0,7

93

Спортни и други дейности,
свързани с развлечени я и
отдих

0,7

86

Хуманно здравеопазване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

03

Рибно стопанство

0,5

45

Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети,
т ех н и ческо обсл у ж ва не и
ремонт

0,7

0,5

Осигурителна
вноска
(%)

85

Образование

0,5

06

Добив на нефт и природен газ

0,4

14

Производство на облекло

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи
без косъм

0,4

26

Производство на компютърна
и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и
телевизионни предавани я,
звукозаписване и издаване
на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане
и допълнително пенсионно
осигуряване

0,4

С Т Р.
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване

66

Спомагателни дейности във
финансовите услуги и застраховането

69

Юридически и счетоводни
дейности

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

75

Ветеринарномедицинска дейност

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания
и резервации

94
95

Осигурителна
вноска
(%)

0,4

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Разходи за заплати и възнаграждения
на персонала

30,0

Други възнаграждения и плащания
на персонала

36,8

Осигурителни вноски от работодатели

238,7

Издръжка

58,2

III. ТРАНСФЕРИ

0,4

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

6 166,3

0,4

V. ФИНАНСИРАНЕ

-6 166,3

Пок у п к а на Д Ц К на п ърви ч н и я
пазар (-)

-75 000,0

0,4

Получени погашения по ДЦК на
първ. пазар (+)

70 001,6

0,4

Наличност по сметка от предходна
година

6 393,8

0,4

0,0

Дейности на организации с
нестопанска цел

Остатък по срочни депозити в БНБ
в началото на годината (+)

0,4

0,0

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински
вещи

Наличност по срочни депозити към
края на годината (-)

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домак инства
като работодатели на домашен персонал

0,4

Недиференцирани дейности
на домакинства по производство на стоки и услуги за
собствено потребление

0,4

98

Остатък към края на периода (-)

Приложение № 4
към чл. 17
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил. лв.)
Показатели
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 4
Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“
(в хил. лв.)
Показатели
І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски

Бюджет
2017 г.
8 000,0
0,0

Приходи от лихви и инвестиции в
ДЦК

8 000,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

1 833,7

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 350,0

Разходи за гарантирани вземания
на работници и служители

1 350,0

Разходи за дейността
Разходи за дейността, извършени
по чл. 13 ЗГВРСНР

-7 561,7

Данъчни приходи
Осиг у рителни вноск и за
държавно обществено
осигуряване
Неданъчни приходи

Бюджет
2017 г.
54 082,9
40 847,4

40 847,4
13 235,5

При ходи и доходи от
собственост

13 229,0

Приходи от лихви и отстъпки
от ДЦК и общински ценни
книжа

13 229,0

Глоби, санкции и наказателни лихви

6,0

Други приходи

0,5

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

30 133,4

Текущи разходи

30 133,4

Издръжка

40,3

Други финансови услуги

40,3

Пенсии

30 093,1

120,0

Пенсии от УчПФ

10 461,5

120,0

Добавки от УчПФ

19 631,6

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

БРОЙ 98
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Показатели

Бюджет
2017 г.

IV. ДЕФИЦИТ (-)/
ИЗЛИШЪК (+)

-23 949,5

Суми по разчети за поети
осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държ а вн и (общ и нск и) цен н и
книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

-26 513,1

Покупка на държавни ценни
книжа

-76 000,0

Пол у чен и пога шен и я по
държавни ценни книжа

49 486,9

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

2 563,6

Наличност по сметка в началото на периода (+)

9 770,9

Наличност по срочни депозити
в началото на периода (+)

5 000,0

Остатък в БНБ към края на
периода (-)

-7 207,3

Наличност по срочни депозити
в края на периода (-)

-5 000,0

Приложение № 5
към чл. 18
КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2017 г.

І . П РИ ХОД И И Т РА НСФЕ РИ – ВСИЧКО
Приходи

1.1. Осигурителни приходи
1.1.1.

Осигурителни вноски

Сума
(хил. лв.)
10 437 646,7
5 714 070,9
5 655 585,4
5 655 585,4

1.2. Неданъчни приходи

59 550,5

1.3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 065,0

2. Получени трансфери от цент
ралния/държавния бюджет

4 723 575,8

IІ.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

10 407 530,9

1.

Разходи

10 400 130,9

1.1. Пенсии

8 966 393,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 351 350,0

Сума
(хил. лв.)

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта

82 319,8

1.3.1.

Разходи за персонал

56 583,2

1.3.2.

Издръжка

18 753,4

1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции

550,0

1.3.4. Разходи за членски внос
и участие в нетърговски организации и дейности

118,2

1.3.5.

Показатели

С Т Р. 3 7

Показатели

23 949,5

V. ФИНАНСИРАНЕ

1.

ВЕСТНИК

Капиталови разходи

1.3.6. Осигурителни вноски върху
изплатени гарантирани вземания
за ДОО, ЗО и ДЗПО
1.4. Отбрана и сигурност
1.5.
2.

Разходи за лихви
Предоставени трансфери

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ

6 087,5

227,5
68,0
–
7 400,0
30 115,8
-30 115,8

Покупко-продажба на държавни
(общински) ценни книжа – нето
(+/-)

-31 511,5

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

1 395,7

Наличности в началото на
периода (+)

21 164,7

На личности в кра я на
периода (-)

-19 769,0

Погашения по дългосрочни
заеми от банк и и финансови
институции от чужбина (-)
9864

0,0
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Законът за държавния бюджет на Република
България за 2017 г., приет от ХLIII Народно
събрание на 1 декември 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2017 г. по приходите, помощите и даренията, както
следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

21 932 005,4

Данъчни приходи

1.1.
1.2.

19 221 646,7

Корпоративен данък
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

1 973 900,0
62 000,0

1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

1.4.

Данък върху добавената стойност

8 783 500,0

1.5.

Акцизи

5 038 000,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

1.8.

Такса върху производството на захар и изоглюкоза

1.9.
2.

3 037 000,0

30 900,0
166 000,0

Други данъци

1 046,7
129 300,0

Неданъчни приходи

2 710 358,7

2.1.

Държавни такси

2.2.

Съдебни такси

1 174 953,3

2.3.

Приходи и доходи от собственост

435 933,8

2.4.

Глоби, санкции и наказателни лихви

164 201,5

2.5.

Други приходи

830 270,1

105 000,0

(2) Приема държавния бюджет за 2017 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и
вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
№

Показатели
1

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

Сума
(хил. лв.)
2
11 092 124,1
8 910 512,8

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери

4 095 684,2
908 402,0
840 956,7
67 445,3
792 922,2
1 060 652,4
2 076 928,2
1 829 467,4
247 460,8

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

14 350,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия

71 100,0

5.1.

19 233,1

70 000,0

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0
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№
III.
1.

ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
Предоставени трансфери за:

С Т Р. 3 9
Сума
(хил. лв.)
10 711 465,9
10 978 919,9

1.1.

Общините

2 881 352,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 723 575,8

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

1 158 086,0

в т.ч.
1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

24 000,0

1.4.

Българското национално радио

42 224,4

1.5.

Българската национална телевизия

65 272,2

1.6.

Българската телеграфна агенция

1.7.

Държавните висши училища

1.7.1.

– от Министерството на образованието и науката

1.7.2.

– от Министерството на отбраната

1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.10.

Българската академия на науките
– от Министерството на образованието и науката
– от Министерството на околната среда и водите
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
от Министерството на околната среда и водите
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

1.10.1.

– от Министерския съвет

1.10.2.

– от Министерството на финансите

1.10.3.

– от Министерството на вътрешните работи

1.10.4.

– от Министерството на външните работи

1.10.5.

– от Министерството на туризма

1.10.6.

– от Министерството на образованието и науката

1.10.7.
1.10.8.

– от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
– от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

1.10.9.

– от Министерството на земеделието и храните

1.10.10.

– от Министерството на икономиката

1.10.11.

– от Националния статистически институт

1.10.12.

– от Държавната агенция „Технически операции“

1.10.13.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
IV.

– от Държавната агенция „Национална сигурност“
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
Получени трансфери от:
Държавното обществено осигуряване

4 836,3
419 985,8
394 249,8
25 736,0
80 837,0
78 287,0
2 550,0
83 868,0

130 435,0
6 793,0
594,9
98 632,0
1 700,7
71,1
5 000,0
15 000,0
432,3
93,2
69,7
350,0
1 403,0
295,1
1 182 486,9
205 960,0
267 454,0
7 400,0

– за Министерството на труда и социалната политика
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

7 150,0

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда за Министерството на околната среда и водите
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ за централния бюджет

4 054,0

250 000,0

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

992 571,6

250,0

6 000,0
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(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:
№

V.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-864 156,2

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:
№

Показатели
1

VІ.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
864 156,2

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва:
Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

125 000,0

1.

Приходи от дейността на органите на съдебната власт

125 000,0

II.

РАЗХОДИ

в т.ч. приходи от съдебни такси
1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

105 000,0
565 000,0
547 306,0
17 094,0

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

3.
III.
1.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

600,0
440 000,0
440 000,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва:
Органи на съдебната власт

Сума
(хил. лв.)

1

2

Висш съдебен съвет

21 001,4

Върховен касационен съд

18 168,9

Върховен административен съд

14 482,1

Прокуратура на Република България

216 780,9

Съдилища на Република България

284 223,4

Национален институт на правосъдието

3 617,7

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

6 125,6

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

Всичко:

565 000,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от органите на съдебната власт, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

91 600,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

78 002,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
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(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че
не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите
от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната
власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3,
ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2017 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския
съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите
на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 480,0

Неданъчни приходи

1.
II.

1 480,0

РАЗХОДИ

56 600,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

53 800,0
2 300,0

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

3.
III.
1.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

500,0
55 120,0
55 120,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както
следва:
№

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“

36 622,8

в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.

Функционална област „Осигуряващи дейности“

3.

Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)

1 001,9

4.

Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)

344,7

Всичко:

18 630,6

56 600,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Народното събрание, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

20 922,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

22 126,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2017 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на
Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области
по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
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(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните
представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на
средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите
по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното
взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните
представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на
средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите
по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва
текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите
за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2017 г. председателят на Народното събрание представя в
Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната
бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2017 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
150,0
150,0
16 200,0
15 660,0
13 873,0
540,0
16 050,0
16 050,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Сметната палата, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
2 325,0
2 325,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2017 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
II.
1.
1.1.
2.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи

Сума
(хил. лв.)
2
6 118,0
5 918,0
4 186,0
200,0

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

№
III.
1.

ВЕСТНИК

Показатели

С Т Р. 4 3
Сума
(хил. лв.)

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

6 118,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

6 118,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Администрацията на президента, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

1 950,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1 882,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

17 200,0

Неданъчни приходи

1.

17 200,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

1.

600,0
88 270,0
83 060,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

54 084,0
5 000,0

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан1.2.1.
1.3.

ска цел

5 000,0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

347,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

5 210,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

71 070,0
77 863,0

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

2.
2.1.

-6 793,0

Предоставени трансфери (-)

-6 793,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

3.

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

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

8 222,0
561,0
23 401,0
5 173,0

С Т Р.
№
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
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Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на архивното дело
Бюджетна програма „Администрация“
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Всичко:

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)
6 262,0
11 591,0
33 060,0
25 060,0
8 000,0
88 270,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерския съвет, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
43 402,7
44 003,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на
Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2017 г., както следва:
№

I.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
2 815,0
2 715,0
2 415,0
100,0
2 815,0
2 815,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Конституционния съд, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
393,0
393,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2017 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
II.
1.
1.1.
2.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи

Сума
(хил. лв.)
2
2 950,0
2 899,0
1 839,0
51,0

БРОЙ 98
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№
III.
1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 4 5
Сума
(хил. лв.)
2 950,0
2 950,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Омбудсмана, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
1 084,0
1 110,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.
1.1.
1.2.
2.
III.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Получени трансфери (+)
Предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
115 000,0
115 000,0
97 315,0
427 188,0
404 644,0
262 619,0
12 667,0
22 544,0
312 188,0
310 728,9
2 054,0
4 054,0
-2 000,0
-594,9
-594,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

2.
3.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

4.

Политика в областта на управлението на дълга

5.

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

5.1.
6.

Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

57 502,3
275 302,4
43 997,6
4 797,0
11 372,3
11 372,3
34 216,4
427 188,0

С Т Р.
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на финансите, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
190 000,0
165 000,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на
персонала на Агенцията за обществени поръчки с петнадесет щатни бройки за обезпечаване
изпълнението на възложените є функции по Закона за обществените поръчки и с Националната
стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. Разпоредбите
на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и
бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.
1.1.
2.
3.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
62 000,0
62 000,0
49 154,8
128 358,0
115 895,0
23 478,1
6 463,0
6 000,0
66 358,0
68 058,7
-1 700,7
-1 700,7

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
Политика в областта на публичната дипломация
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
Всичко:

1.
2.
3.

Сума
(хил. лв.)
2
106 194,4
730,7
21 432,9
128 358,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на външните работи, както следва:
№

1.
2.

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

Сума
(хил. лв.)
2
104 879,9
104 879,9
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(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ
за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат
разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за
администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
2.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
44 000,0
44 000,0
50,0
1 080 267,0
1 024 953,0
804 678,0
2 528,0
2 528,0
980,0
55 314,0
1 036 267,0
1 062 003,0
-25 736,0
-25 736,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1

1.

Политика в областта на отбранителните способности

2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
1 008 910,0
71 357,0
1 080 267,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на отбраната, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

241 000,0

320 000,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши
училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

170 378,0
170 378,0
95 004,0

С Т Р.
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Показатели
РАЗХОДИ

Сума
(хил. лв.)
1 233 600,0

Текущи разходи

1.

БРОЙ 98

1 218 653,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 106 763,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

14 947,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

2.
2.1.

Предоставени трансфери (-)

1 063 222,0
1 161 854,0
-98 632,0
-98 632,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.
2.
3.
4.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните
процеси
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
при извънредни ситуации
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

2

Всичко:

701 123,7
181 527,8
211 952,8
138 995,7
1 233 600,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

210 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

241 000,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

61 000,0
61 000,0
60 764,0
211 070,0
202 279,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.
2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Капиталови разходи

140 134,0
600,0
600,0
8 791,0
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№
III.
1.

ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 4 9
Сума
(хил. лв.)
150 070,0
150 070,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на правосъдието

71 911,0

2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

131 960,6
7 198,4
211 070,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

85 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

69 492,9

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на
Агенцията по вписванията с осемнадесет щатни бройки за обезпечаване на възложените є със
закон функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.;
изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на
персонала на агенцията.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.,
както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

26 000,0
26 000,0
19 874,4
1 117 528,9
1 115 138,9

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

88 701,6
3 690,0
3 420,0

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан1.2.2.
1.3.
2.
III.
1.

ска цел
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

270,0
1 000 523,3
2 390,0
1 091 528,9
1 084 378,9

С Т Р.
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№
2.

ВЕСТНИК

Показатели

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

7 150,0

Получени трансфери (+)

7 150,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на заетостта

2.

Политика в областта на трудовите отношения

3.

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

175 400,6

4.

Политика в областта на хората с увреждания

200 133,6

5.

Политика в областта на социалното включване

618 744,7

6.

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

7.

Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията

8.

Бюджетна програма „Администрация“

101 177,5

Всичко:

12 935,4

640,3
135,0
8 361,8
1 117 528,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2
1 035 827,3
1 025 327,3

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

40 000,0
40 000,0
31 000,0
458 847,7
443 847,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.
1.3.
2.
III.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

204 709,1
86 636,0
86 636,0
26 800,0
15 000,0
418 847,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

442 847,7

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-24 000,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-24 000,0

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

4.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

69 145,0
344 612,5
27 931,1
17 159,1
458 847,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

280 799,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

252 299,4

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински
лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със
смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен
фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2017 г. на
медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2017 г. постъпления по
Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г., както
следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

13 100,0
13 100,0
730,0
486 092,1
474 987,1

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

228 417,8
26 115,2
6 260,0
6 260,0

2.

Капиталови разходи

2 755,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

8 350,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

Предоставени трансфери (-)

473 992,1
951 528,9
-472 536,8
-472 536,8

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Показатели

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

3.
3.1.

-5 000,0

Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

1 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-1 000,0

в т.ч.
1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен
дълг (нето)

-1 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

428 060,5

2.

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

51 607,1

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

6 424,5
486 092,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

258 040,7

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

257 740,7

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за
държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

24 900,0
24 900,0
500,0
157 143,9
151 460,2

в т.ч.
1.1.

Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

88 817,8
5 151,3
14 500,0
13 900,0

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан1.2.2.
1.3.
2.

ска цел
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи

600,0
100,8
5 683,7
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№
III.
1.

ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 5 3
Сума
(хил. лв.)
132 243,9
132 243,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно
наследство

17 701,8

2.

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

134 728,4

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

4 713,7
157 143,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на културата, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.

2
68 125,3
68 125,3

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г., както
следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

55 000,0
55 000,0
50 400,0
46 046,9
44 658,1

в т.ч.
1.1.
2.
III.

Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

Получени трансфери (+)

26 698,1
1 388,8
-24 251,1
56 166,9
-80 418,0
6 000,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-86 418,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

-15 298,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

15 298,0

в т.ч.
1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

15 298,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:

С Т Р.
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№

ВЕСТНИК

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната
среда
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда
и информационна обезпеченост
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

1.
2.
3.

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)
2
20 787,8
8 337,2
16 921,9
46 046,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2
25 348,8
19 348,8

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

1.

25 000,0
25 000,0
14 358,8
76 431,8
75 731,8

в т.ч.
1.1.

Персонал

29 229,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

22 700,0

1.2.1.
1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
ска цел

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

Капиталови разходи

2.
III.
1.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

2.
2.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

22 630,0
70,0
700,0
51 431,8
51 501,5
-69,7
-69,7

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.
2.
3.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
55 914,8
13 517,0
7 000,0
76 431,8

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на икономиката, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
46 961,4
45 961,4

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г., както следва:
№

Показатели
1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2
255 000,0

Неданъчни приходи

1.

Сума
(хил. лв.)

255 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

РАЗХОДИ

2 642,0
119 340,1

Текущи разходи

1.

42 301,1

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

5 694,6
34 052,7

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

34 052,7

Капиталови разходи

2.

77 039,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

135 659,9

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-135 659,9

в т.ч.
1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-135 659,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

2.

Бюджетна програма „Администрация“

115 302,3
4 037,8

Всичко:

119 340,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

113 645,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.

113 645,5

(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2017 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи,
свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд
„Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 98

(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239,0 хил. лв. по Наредбата
за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода
2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 607,0

Неданъчни приходи

1.

8 607,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

1 500,0

РАЗХОДИ

16 783,7

Текущи разходи

1.

16 483,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

2 378,5

Капиталови разходи

2.

300,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

8 176,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

8 247,8

2.
2.1.

-71,1

Предоставени трансфери (-)

-71,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
14 473,5
2 310,2
16 783,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на туризма, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
15 000,0
14 405,0

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

354 173,1
354 173,1
348 352,3
400 904,1
280 565,4

в т.ч.
1.1.

Персонал

39 199,5

БРОЙ 98
№
1.2.
1.2.1.
2.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 5 7
Сума
(хил. лв.)
435,0
435,0
120 338,7
46 731,0
61 731,0
-15 000,0
-15 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
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
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
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
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост,
държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
2 734,5
351 522,9
27 416,3
2 719,8
611,1
2 108,7
16 510,6
400 904,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
349 398,2
358 167,2

(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите
задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2017 г., както
следва:
№

I.
1.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

Сума
(хил. лв.)
2
159 000,0
159 000,0
75 956,3

С Т Р.
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№
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

Показатели
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)
205 544,9
197 787,9
113 533,8
7 757,0
46 544,9
46 638,1
-93,2
-93,2

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

27 235,0

4.

Бюджетна програма „Администрация“

17 240,0

Всичко:

154 166,9
6 903,0

205 544,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

93 011,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

94 011,1

(4) Утвърждава средства в размер на 15 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за
защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които
са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
(5) Утвърждава средства в размер на 1 681,0 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността
на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2017 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

53 487,2
53 487,2
22 417,2
270 668,6
261 197,2

в т.ч.
1.1.

Персонал

27 330,2

БРОЙ 98
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№
1.2.
1.2.1.

ВЕСТНИК

Показатели
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1.2.1.1.

– за „БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД

1.2.1.2.

– за „Български пощи“ – ЕАД

С Т Р. 5 9
Сума
(хил. лв.)
213 000,0
213 000,0
175 000,0
38 000,0

Капиталови разходи

2.
III.

9 471,4

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

182 181,4
173 263,7
9 350,0

Получени трансфери (+)

9 350,0

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)

3.
3.1.

-432,3

Предоставени трансфери (-)

-432,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

-35 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

35 000,0

в т.ч.
1.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

1.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

35 000,0
35 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1

1.

Политика в областта на транспорта

2.

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

3.

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“

Сума
(хил. лв.)
2
213 260,9

Всичко:

39 000,0
18 407,7
270 668,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

257 288,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

243 168,7

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

26 700,0
26 700,0
73 428,7
71 578,7

в т.ч.
1.1.

Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

9 962,1
3 471,8

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

№
1.2.

ВЕСТНИК

Показатели
Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)
49 108,3

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

180,0

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан1.2.2.
1.3.

ска цел

48 928,3

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

7 200,0

Капиталови разходи

2.
III.

1 850,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

46 728,7
44 728,7
2 000,0

Получени трансфери (+)

2 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

15 423,9

2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

49 641,2

3.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във
вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

3 158,5

4.

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

259,8

5.

Политика в областта на младите хора

3 287,6

6.

Бюджетна програма „Администрация“

1 657,7

Всичко:

73 428,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

58 646,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

58 446,2

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2017 г.,
както следва:
№

I.
1.
II.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

200,0
200,0
107 691,0
100 891,0

в т.ч.
1.1.
2.

Персонал
Капиталови разходи

93 677,5
6 800,0

БРОЙ 98
№
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 6 1
Сума
(хил. лв.)
107 491,0
107 786,1
-295,1
-295,1

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на защитата на националната сигурност
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
107 691,0
107 691,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
12 546,0
13 624,0

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия за 2017 г., както следва:
№

I.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
3 415,0
3 335,0
2 239,0
80,0
3 415,0
3 415,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

1 106,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1 106,0

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г., както
следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

2 500,0

Текущи разходи

1.

2 300,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 570,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 500,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 500,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

928,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

930,0

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2017 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

2 450,0

Текущи разходи

1.

2 250,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 606,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 450,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 450,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

823,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

829,0

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
за 2017 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

6 162,0

Текущи разходи

1.

6 012,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

4 372,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

150,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

6 162,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2)
поети
бъдат
както

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
натрупани през 2017 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
следва:

№

1.
2.

6 162,0

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2
2 040,0
2 040,0

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

Неданъчни приходи

1.
II.

300,0

РАЗХОДИ

37 260,0

Текущи разходи

1.

36 860,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

32 004,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

400,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

36 960,0
36 960,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Националната служба за охрана, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

4 600,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

5 124,0

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2017 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III.
1.

23 300,0
22 800,0
500,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

23 300,0
23 300,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел
защита на националната сигурност и интересите на Република България

23 300,0

Всичко:

23 300,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

2 614,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2 584,0

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

950,0
950,0
19 591,4
17 267,4

в т.ч.
1.1.
2.
III.
1.
2.
2.1.

Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

13 751,9
2 324,0
18 641,4
18 991,4
-350,0
-350,0

БРОЙ 98
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ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Националния статистически институт, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

5 357,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

5 686,5

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 500,0

Неданъчни приходи

1.

6 500,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

4 000,0

РАЗХОДИ

3 755,6

Текущи разходи

1.

3 735,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

3 127,1

Капиталови разходи

2.

20,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 744,4
-2 744,4

в т.ч.
1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-2 744,4

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

529,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

565,0

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г., както
следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

60 000,0
60 000,0
59 250,0
9 318,3
7 657,7

в т.ч.
1.1.
2.

Персонал
Капиталови разходи

5 289,7
1 660,6

С Т Р.
№
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.
1.
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ВЕСТНИК

Показатели
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
в т.ч.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

БРОЙ 98
Сума
(хил. лв.)
-16 100,0
-7 000,0
-9 100,0
-9 100,0
34 581,7
-34 581,7
-34 581,7

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
3 822,6
3 933,6

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 310,3
1 280,3
969,9
30,0
110,3
110,3

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
334,4
334,4

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г.,
както следва:
№

I.
1.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

Сума
(хил. лв.)
2
16 000,0
16 000,0
11 800,0
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№
II.
1.
1.1.
2.
III.
IV.
V.
1.

ВЕСТНИК

Показатели
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
в т.ч.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

С Т Р. 6 7
Сума
(хил. лв.)
5 535,7
5 250,7
4 247,6
285,0
10 464,3
-10 464,3
-10 464,3

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране., както следва:
№

Показатели
1

Сума
(хил. лв.)
2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г.

1 248,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1 248,1

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 000,0

Неданъчни приходи

1.

8 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

8 000,0

РАЗХОДИ

4 851,8

Текущи разходи

1.

4 751,8

в т.ч.
1.1.

Персонал

2 524,8

Капиталови разходи

2.

100,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

3 148,2
-3 148,2

в т.ч.
1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-3 148,2

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

2 327,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2 327,0

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за
2017 г., както следва:

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

8 997,0

Текущи разходи

1.

8 594,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

6 422,1

Капиталови разходи

2.
III.
1.

403,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

8 997,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

8 997,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както
следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

3 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

2 524,9

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

Неданъчни приходи

1.

2 050,0

в т.ч. приходи от държавни такси
II.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

1.

40,0
40 478,4
19 848,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

2.

Капиталови разходи

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

III.
1.

6 657,6
1 396,7
19 233,1

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

38 428,4
38 428,4

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.
1.1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“

40 478,4
21 247,3
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Наименование на областта на политика/бюджетната програма

С Т Р. 6 9
Сума
(хил. лв.)

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

19 231,1

Всичко:

40 478,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

33 310,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

33 310,8

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси за 2017 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

Неданъчни приходи

1.
II.

40,0

РАЗХОДИ

1 300,0

Текущи разходи

1.

1 280,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 020,0

Капиталови разходи

2.
III.
1.

20,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 260,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

1 260,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

300,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

300,0

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1
I.
1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
в т.ч. приходи от държавни такси

6 500,0
6 500,0
4 699,5

С Т Р.
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Сума
(хил. лв.)

РАЗХОДИ

11 253,6

Текущи разходи

1.

10 956,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

7 350,7

Капиталови разходи

2.
III.
1.

297,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 753,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

4 753,6

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

3 894,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

3 894,9

(3) При преизпълнение на приходите по бюджета на Комисията за финансов надзор над сумата
по ал. 1, раздел III, т. 1 Министерският съвет по предложение на председателя на Комисията
за финансов надзор одобрява по реда на Закона за публичните финанси допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
за 2017 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 313,0

Текущи разходи

1.

1 307,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

985,5

Капиталови разходи

2.
III.
1.

6,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 313,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.
V.

1 313,0

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2)
поети
бъдат
както
№

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
натрупани през 2017 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,
следва:
Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

324,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

324,8
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Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2017 г., както следва:
№

I.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
3 735,0
3 585,0
2 542,0
150,0
3 735,0
3 735,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
1 192,0
1 192,0

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г., както следва:
№

I.
1.
2.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
III.
1.
IV.
V.
1.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
в т.ч.
Предоставени кредити (нето)

Сума
(хил. лв.)
2
11 246,7
1 046,7
10 200,0
367 745,3
351 123,5
32 370,5
300 350,0
300 350,0
16 621,8
396 498,6
396 498,6
40 000,0
-40 000,0
-40 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.
2.
3.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
334 575,9
338,8
32 830,6
367 745,3
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
336 374,8
334 374,8

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г., както следва:
№

I.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
1 334,0
1 241,0
797,0
93,0
1 334,0
1 334,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
531,0
512,0

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2017 г., както
следва:
№

I.
1.
II.
1.
1.1.
2.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
136,0
136,0
48 375,0
44 324,0
40
4
48
49

055,0
051,0
239,0
642,0

-1 403,0
-1 403,0
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(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

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

48 375,0

Всичко:

48 375,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

6 031,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

8 070,0

Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2017 г.,
както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

19 996,9

Текущи разходи

1.

15 996,9

в т.ч.
1.1.

Персонал

8 381,6

Капиталови разходи

2.
III.
1.

4 000,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

19 996,9
19 996,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на електронното управление

19 996,9

Всичко:

19 996,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.

14 200,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.

11 452,3
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Чл. 49. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както
следва:
№

1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Българско национално радио

42 224,4

в т.ч.
– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
2.

3 900,0

Българска национална телевизия

65 272,2

в т.ч.
– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
3.

8 100,0

Българска телеграфна агенция

4 836,3

Чл. 50. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г. съгласно приложение № 4.
(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г. съгласно приложение № 5.
Чл. 51. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и
бюджетите на общините за 2017 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение
№ 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 423 034,2 хил. лв.,
трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 274 000,0 хил. лв. и трансфер
за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30 228,1 хил. лв., целева субсидия
за капиталови разходи 154 090,2 хил. лв. и по общини, както следва:
(в хил. лв.)

От тях:

ОБЩИНИ

1

Трансфери за местни дейОбща субсиности
Бюджетни взаимо- дия за делеобща
изза
зимно поддъротношения
гираните от
равнижане и снегоподържавата
телна
чистване на обдейности
субсидия щински пътища
2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

Целева
субсидия
за капиталови
разходи
6

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица

6 444,9

5 788,2

144,8

86,6

425,3

5 717,2

4 139,4

782,8

226,3

568,7

Благоевград

32 660,5

28 644,2

2 731,0

218,2

1 067,1

Гоце Делчев

15 968,8

13 668,2

1 795,2

78,8

426,6

8 269,7

6 527,2

1 210,6

104,6

427,3

Гърмен
Kресна

2 902,2

2 111,0

458,3

70,4

262,5

Петрич

21 431,9

16 862,6

2 871,5

274,4

1 423,4

Pазлог

9 764,5

8 518,5

554,9

154,6

536,5

Cандански

18 817,7

15 295,9

1 938,2

270,4

1 313,2

Cатовча

7 866,6

6 247,2

1 120,1

92,6

406,7

Cимитли

6 967,0

5 439,7

903,5

124,2

499,6
504,2

Cтрумяни

3 655,1

2 618,7

381,6

150,6

Xаджидимово

5 148,7

4 004,3

720,6

62,0

361,8

Якоруда

4 823,0

3 586,8

823,7

112,5

300,0

Aйтос

12 733,4

10 169,2

1 850,1

105,5

608,6

Бургас

78 126,4

75 190,9

1 391,3

104,8

1 439,4

5 551,0

4 654,9

537,0

36,2

322,9

ОБЛАСТ БУРГАС

Kамено
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4

5

6

12 835,6

10 512,8

1 237,1

162,8

922,9

2 865,1

2 037,6

188,1

122,1

517,3

Hесебър

8 874,7

8 100,0

256,2

60,7

457,8

Поморие

10 606,9

9 711,9

270,8

76,7

547,5

Mалко Tърново

Приморско

2 594,1

2 331,6

60,7

21,8

180,0

13 256,2

9 747,7

2 327,3

154,9

1 026,3

Cозопол

4 891,0

4 251,4

122,3

86,0

431,3

Средец

8 388,5

6 675,2

690,1

150,5

872,7

Cунгурларе

7 188,1

5 344,9

1 038,3

108,7

696,2

Царево

3 690,9

3 190,9

106,8

45,2

348,0

Aврен

3 825,6

3 105,3

245,9

66,2

408,2

Aксаково

7 895,8

6 349,0

697,3

169,3

680,2

Белослав

6 323,6

5 574,5

575,8

24,0

149,3

Pуен

ОБЛАСТ ВАРНА

Бяла
Bарна
Bетрино

1 923,2

1 741,1

37,9

19,1

125,1

107 628,1

103 103,9

2 337,4

147,3

2 039,5

2 441,6

1 864,0

212,1

72,0

293,5

Bълчи дол

6 055,6

4 658,8

781,9

96,9

518,0

Девня

3 540,4

3 136,2

178,4

45,5

180,3

Долни чифлик

10 110,0

8 155,7

1 337,0

100,9

516,4

Дългопол

6 674,9

5 081,4

1 066,3

82,5

444,7

Провадия

11 807,1

9 603,5

1 356,9

142,1

704,6

Cуворово

4 471,2

3 721,4

415,3

62,6

271,9

Bелико Tърново

34 906,1

31 361,6

1 763,1

282,7

1 498,7

Горна Oряховица

17 235,3

14 317,0

2 283,1

69,6

565,6

Eлена

6 379,0

3 972,5

892,7

336,7

1 177,1

Златарица

2 882,1

2 244,7

216,1

76,4

344,9

4 517,7

3 555,4

663,5

47,6

251,2

10 316,5

8 019,0

1 549,1

108,4

640,0

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Лясковец
Павликени
Полски Tръмбеш

5 538,0

4 326,9

766,6

48,0

396,5

13 263,2

10 409,2

2 188,9

71,7

593,4

Cтражица

7 332,8

5 823,6

822,5

102,5

584,2

Cухиндол

2 006,7

1 674,6

152,6

25,1

154,4

Cвищов

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик

4 387,9

3 521,1

389,9

70,0

406,9

Бойница

1 651,5

1 289,2

175,9

30,0

156,4

Брегово
Bидин

4 295,7

3 599,0

397,9

42,0

256,8

23 379,8

19 093,5

3 159,3

116,9

1 010,1

Грамада

1 175,2

779,1

193,1

28,8

174,2

Димово

4 212,5

3 149,2

473,2

83,2

506,9

Kула

2 704,5

2 000,7

385,3

52,4

266,1

Mакреш

1 153,4

778,6

202,5

18,2

154,1

Hово село

2 052,5

1 697,0

222,1

14,8

118,6

Pужинци

2 811,1

2 142,8

381,8

38,5

248,0

Чупрене

2 020,3

1 485,8

293,7

33,5

207,3
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ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован

3 236,2

2 588,5

405,0

43,8

198,9

Бяла Cлатина

11 811,5

9 685,7

1 581,4

63,5

480,9

Bраца

31 335,4

27 188,7

3 061,2

136,0

949,5

Kозлодуй

9 608,0

8 640,6

735,7

15,5

216,2

Kриводол

3 805,6

2 707,0

708,8

39,5

350,3

Mездра

9 196,8

6 940,8

1 321,4

145,5

789,1

Mизия

3 168,8

2 510,9

475,4

19,5

163,0

Oряхово

4 385,4

3 354,9

710,8

50,4

269,3

Pоман

4 051,2

3 109,8

502,0

77,9

361,5

Xайредин

2 801,4

2 225,2

367,5

30,5

178,2

24 000,1

18 419,4

2 956,5

419,5

2 204,7

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново

6 228,0

4 913,2

544,9

148,2

621,7

Cевлиево

15 786,4

12 370,4

1 647,7

341,3

1 427,0

5 482,0

3 613,3

531,5

408,1

929,1

Балчик

8 039,1

6 992,9

251,5

146,1

648,6

Генерал Тошево

6 783,4

4 877,9

883,6

144,2

877,7

Добрич

32 095,6

28 329,1

3 227,4

34,3

504,8

Добричка

Tрявна
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

10 761,6

7 088,5

1 803,0

291,6

1 578,5

Kаварна

7 100,3

6 282,0

179,0

102,2

537,1

Kрушари

3 242,9

2 232,7

531,2

83,5

395,5

Tервел

7 681,7

5 819,4

1 114,1

135,1

613,1

Шабла

2 633,2

2 013,4

214,8

72,0

333,0

6 282,7

4 161,0

918,2

197,3

1 006,2

ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ
Aрдино
Джебел

5 038,1

3 549,4

587,4

103,7

797,6

Kирково

10 522,6

7 096,1

1 624,7

304,8

1 497,0

Kрумовград

10 983,6

7 628,7

1 374,3

301,1

1 679,5

Kърджали

31 526,2

26 077,8

2 670,0

435,8

2 342,6

Mомчилград

7 778,1

5 550,2

948,7

265,5

1 013,7

Черноочене

5 345,0

3 564,8

674,0

171,1

935,1

Бобовдол

3 602,1

2 606,9

508,9

86,1

400,2

Бобошево

1 348,1

823,3

199,9

53,6

271,3

16 392,0

13 309,7

2 358,6

108,6

615,1

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дупница
Kочериново

2 564,5

1 794,6

382,3

65,1

322,5

Kюстендил

23 450,8

18 666,8

2 746,8

422,2

1 615,0

Hевестино

1 997,7

1 029,4

417,5

101,2

449,6

Pила

1 564,9

1 254,7

174,6

12,4

123,2

Cапарева баня

2 591,0

2 124,8

278,2

39,0

149,0

Tрекляно

1 349,3

642,6

204,9

115,6

386,2

Aприлци

1 947,1

1 571,2

90,7

53,9

231,3

Летница

2 549,1

2 047,4

297,7

37,8

166,2

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
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ДЪРЖАВЕН
1

Ловеч

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 7 7
4

5

21 748,6

18 078,5

2 267,3

Луковит

9 192,6

7 460,0

Tетевен

10 283,8

8 394,5

Tроян

6
220,7

1 182,1

1 240,3

71,4

420,9

1 313,9

97,3

478,1

12 553,0

9 760,0

1 447,1

266,6

1 079,3

Угърчин

3 923,0

2 664,5

631,9

95,7

530,9

Ябланица

4 036,6

3 128,1

475,4

94,1

339,0

Берковица

9 705,2

7 668,6

1 214,7

141,5

680,4

Бойчиновци

4 029,8

2 998,3

691,7

33,3

306,5

Брусарци

2 375,6

1 726,8

379,6

32,5

236,7

ОБЛАСТ МОНТАНА

Bълчедръм

4 477,5

3 417,1

738,9

42,0

279,5

Bършец

3 905,5

3 049,5

507,1

54,8

294,1

Георги Дамяново

2 288,9

1 815,7

178,8

36,5

257,9

Лом

12 533,4

10 280,5

1 771,7

64,8

416,4

Mедковец

2 146,5

1 699,2

298,2

17,2

131,9

Mонтана

21 817,4

18 460,2

2 518,4

73,9

764,9

Чипровци

1 624,7

1 053,7

322,4

37,4

211,2

Якимово

1 947,5

1 423,3

353,4

26,9

143,9

3 619,5

3 005,2

274,5

57,3

282,5

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово

3 532,4

2 742,7

551,8

23,4

214,5

Брацигово

4 465,6

3 488,8

668,8

58,3

249,7

Bелинград

16 631,5

13 639,1

2 155,7

108,1

728,6

2 940,1

2 238,0

417,9

51,8

232,4

44 180,4

36 755,0

5 854,3

242,5

1 328,6

Лесичово
Пазарджик
Панагюрище

8 727,5

7 163,2

1 128,2

59,6

376,5

Пещера

7 453,3

6 264,7

916,0

43,2

229,4

Pакитово

7 217,4

5 614,4

1 217,2

98,4

287,4

10 137,0

7 703,6

1 858,2

86,0

489,2

Cтрелча

2 130,9

1 640,0

335,1

16,5

139,3

Сърница

2 580,6

2 065,2

388,9

30,0

96,5

Брезник

3 476,0

2 082,4

520,3

204,1

669,2

Земен

1 655,5

935,6

311,2

63,6

345,1

Cептември

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Kовачевци

1 618,8

944,6

185,2

154,4

334,6

Перник

29 533,2

25 645,2

2 515,3

337,1

1 035,6

Pадомир

8 523,5

6 623,8

1 025,2

137,8

736,7

Tрън

3 552,6

1 932,5

478,0

205,4

936,7

Белене

3 396,9

2 628,7

479,3

47,4

241,5

Гулянци

4 528,2

3 318,2

806,0

51,6

352,4

Долна Mитрополия

7 306,8

5 384,4

1 300,1

88,8

533,5

Долни Дъбник

5 460,5

4 241,2

879,4

56,2

283,7

Искър

2 747,8

2 070,8

492,2

27,4

157,4

Левски

7 260,3

5 654,4

1 199,6

37,0

369,3

Hикопол

3 708,0

2 685,5

646,0

38,7

337,8

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

Плевен
Пордим
Червен бряг
Kнежа

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

ВЕСТНИК
3

46 054,6

41 272,4
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4

5

6

3 239,0

181,8

1 361,4

3 658,5

2 942,2

427,7

44,8

243,8

11 613,0

9 115,6

1 886,9

86,5

524,0

6 072,1

5 128,5

737,2

22,5

183,9

22 784,3

18 269,4

3 275,8

193,8

1 045,3

3 675,8

2 749,9

382,5

88,8

454,6

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово
Kалояново

4 536,4

3 317,2

754,3

60,7

404,2

Kарлово

20 978,4

16 405,9

3 387,2

179,8

1 005,5

Кричим

3 544,2

2 866,8

602,8

5,8

68,8

Лъки
Mарица
Перущица
Пловдив

2 039,8

1 327,7

318,1

93,9

300,1

10 434,6

8 655,9

1 160,4

60,4

557,9

2 807,2

2 352,8

353,5

18,4

82,5

118 188,8

111 443,0

4 795,7

84,5

1 865,6

Първомай

10 699,6

8 452,5

1 518,3

113,6

615,2

Pаковски

9 595,4

7 769,4

1 431,0

51,7

343,3

Pодопи

9 337,0

6 982,0

1 472,4

220,0

662,6

Cадово

6 708,0

5 317,1

1 027,6

38,0

325,3

Стамболийски

7 437,1

5 799,8

1 388,3

27,9

221,1

Cъединение

3 442,1

2 465,9

645,1

41,8

289,3

Xисаря

4 697,6

3 786,3

549,3

39,9

322,1

Куклен

2 705,3

2 120,5

218,1

99,8

266,9

Сопот

4 405,6

3 675,1

587,7

18,0

124,8

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Kубрат

4 483,5

3 450,0

716,6

58,5

258,4

11 499,0

9 554,4

1 285,0

77,1

582,5

8 070,2

6 311,9

1 144,9

104,5

508,9

Лозница

5 171,8

4 005,6

617,8

110,9

437,5

Pазград

22 513,1

19 972,2

1 554,2

201,9

784,8

Cамуил

4 903,5

3 991,1

505,6

66,7

340,1

Цар Калоян

2 648,1

2 088,4

410,6

27,1

122,0

2 906,2

2 266,3

347,1

58,4

234,4

ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла

5 467,0

4 101,8

913,2

84,5

367,5

Bетово

4 834,7

3 634,8

822,6

76,5

300,8

Две могили

4 317,6

3 317,9

534,8

92,0

372,9

Иваново

3 123,9

1 799,6

674,0

150,2

500,1

56 047,1

49 014,1

5 484,0

253,1

1 295,9

Cливо поле

4 310,5

3 205,4

671,4

82,3

351,4

Ценово

2 253,9

1 516,5

416,0

60,5

260,9

Aлфатар

1 945,0

1 542,4

168,3

42,3

192,0

Главиница

5 593,6

4 139,8

856,1

77,4

520,3

13 403,7

10 726,8

1 921,7

81,0

674,2

4 426,9

3 537,9

442,2

76,2

370,6

Pусе

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Дулово
Kайнарджа
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ДЪРЖАВЕН
1

Cилистра

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 7 9
4

21 739,9

18 409,3

Cитово

2 890,7

2 082,2

Tутракан

6 685,5

5 191,6

8 882,1

6 391,7

Hова Загора

16 949,4

13 434,9

Cливен

50 910,7
9 144,2

Баните

5

2 463,1

6
131,1

736,4

424,0

74,8

309,7

998,4

73,8

421,7

1 574,3

178,5

737,6

2 389,9

143,8

980,8

42 950,9

5 549,4

392,2

2 018,2

7 413,2

1 125,2

123,8

482,0

2 317,8

1 391,1

283,5

147,1

496,1

Борино

1 682,8

1 172,2

218,6

110,7

181,3

Девин

5 694,3

4 081,4

768,8

360,9

483,2

Доспат

4 286,6

3 314,2

646,3

84,2

241,9

Златоград

5 510,6

4 264,5

752,5

131,0

362,6

Mадан

5 790,9

3 870,8

794,5

251,9

873,7

Hеделино

3 822,2

2 428,5

505,9

239,1

648,7

Pудозем

5 501,3

4 155,9

682,1

223,4

439,9

Cмолян

20 675,6

16 994,4

1 139,9

860,1

1 681,2

3 748,6

3 092,6

78,4

178,7

398,9

362 040,4

344 034,6

9 482,7

551,0

7 972,1

1 001,9

762,1

124,5

33,4

81,9

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел

Tвърдица
ОБЛАСТ СМОЛЯН

Чепеларе
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЛАСТ СОФИЙСК А
Антон
Божурище

3 320,6

2 756,7

299,6

38,9

225,4

Ботевград

13 572,5

10 606,6

1 801,1

232,5

932,3

2 761,4

1 651,0

438,9

159,4

512,1

Годеч
Горна Mалина

3 132,7

2 202,9

480,3

89,2

360,3

Долна баня

3 623,8

3 206,8

335,5

17,9

63,6

Драгоман

3 215,8

2 099,3

343,0

164,4

609,1

Eлин Пелин

8 811,5

7 531,7

536,1

150,6

593,1

Eтрополе

6 691,7

5 492,9

625,3

154,3

419,2

Златица

2 979,8

2 556,4

267,2

27,6

128,6

Ихтиман

8 146,4

6 152,4

1 187,7

180,9

625,4

Kопривщица

1 657,8

1 420,5

126,9

28,0

82,4

Kостенец

5 253,6

4 123,3

714,7

101,5

314,1

Kостинброд

6 317,8

5 100,3

660,6

115,1

441,8

Мирково

1 205,5

857,1

124,7

54,7

169,0

Пирдоп

3 469,8

2 880,1

371,5

66,1

152,1

Правец
Cамоков

6 914,9

5 307,3

340,6

249,9

1 017,1

14 929,0

12 900,0

1 029,2

183,6

816,2

Cвоге

8 249,9

5 505,4

1 328,2

319,1

1 097,2

Cливница

3 760,9

2 862,1

542,4

71,5

284,9

Чавдар
Челопеч

781,8

620,1

79,1

22,5

60,1

1 074,0

912,8

58,4

24,1

78,7

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови

3 792,1

2 432,2

735,4

80,5

544,0

Гурково

2 602,1

1 958,0

439,2

25,8

179,1

С Т Р.
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3
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Гълъбово

5 335,6

4 637,4

329,1

58,1

311,0

Kазанлък

28 542,7

24 236,7

3 311,6

116,0

878,4

Mъглиж

5 365,7

4 115,9

821,3

78,4

350,1

Николаево

3 000,2

2 415,4

417,9

27,9

139,0

Oпан

1 396,6

942,0

134,0

37,8

282,8

Павел баня

6 503,0

5 168,6

954,8

35,9

343,7

Pаднево

7 906,7

6 287,2

906,2

96,6

616,7

59 050,8

53 375,9

3 280,9

279,7

2 114,3

9 767,6

7 657,5

1 396,7

107,5

605,9

Aнтоново

4 048,5

2 277,9

598,7

213,6

958,3

Oмуртаг

9 841,2

7 053,1

1 554,0

214,5

1 019,6

Cтара Загора
Чирпан
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Oпака

3 039,1

2 312,1

484,5

46,4

196,1

Попово

13 266,0

10 191,7

1 760,9

253,2

1 060,2

Tърговище

25 039,7

20 419,9

2 733,5

332,4

1 553,9

17 375,8

14 113,3

2 224,9

129,0

908,6

4 522,0

2 689,3

771,7

199,9

861,1

Любимец

4 459,7

3 461,2

664,3

44,0

290,2

Mаджарово

1 573,3

1 041,9

104,2

67,9

359,3

Mинерални бани

2 521,8

1 823,0

317,1

57,4

324,3

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград

Cвиленград

9 921,6

8 055,6

1 097,1

106,1

662,8

Cимеоновград

4 166,6

3 323,8

600,8

21,7

220,3

Cтамболово

3 714,1

2 657,2

375,8

93,4

587,7

Tополовград

5 436,8

3 927,3

934,8

63,0

511,7

Xарманли

9 836,7

7 591,9

1 391,3

112,3

741,2

34 309,8

31 100,5

1 781,1

145,6

1 282,6

Велики Преслав

5 537,0

4 234,4

859,7

77,0

365,9

Bенец

3 393,8

2 460,1

499,8

81,0

352,9

Bърбица

4 975,1

3 656,1

861,7

60,6

396,7

Kаолиново

5 798,6

4 345,4

980,3

67,0

405,9

Xасково
ОБЛАСТ ШУМЕН

Kаспичан

3 981,4

3 107,8

563,2

51,0

259,4

Hикола Kозлево

3 929,6

3 104,8

479,9

77,5

267,4

Hови пазар

9 905,5

8 248,1

1 022,2

163,0

472,2

Cмядово

4 223,0

3 410,0

537,9

32,4

242,7

Xитрино

2 926,6

1 891,8

388,9

123,6

522,3

36 971,3

33 019,6

2 590,9

195,4

1 165,4

Болярово

3 610,0

2 885,1

169,1

73,3

482,5

Eлхово

7 255,5

5 474,2

1 108,4

84,2

588,7

Cтралджа

6 939,4

5 248,9

1 031,2

84,8

574,5

Tунджа

9 592,8

6 474,5

1 865,4

153,5

1 099,4

Ямбол

29 495,7

25 976,7

3 086,6

22,7

409,7

Шумен
ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ВСИЧКО:

2 881 352,5

2 423 034,2 274 000,0

30 228,1 154 090,2
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Чл. 52. Стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности
са определени съгласно приложение № 7.
Чл. 53. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с
решение на общинския съвет, се представят в
Министерството на финансите при условия и
по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 54. (1) Годишният размер на общата
субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се
разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 15 на сто;
2. второ тримесечие – 30 на сто;
3. трето тримесечие – 30 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 51
се предоставя на общините до 20 януари в
размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на
сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и
снегопочистване по чл. 51 се предоставят на
общините до 20 януари в размер 75 на сто и
до 31 октомври – останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от
държавата дейности и целевата субсидия за
капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер
една трета от тримесечното разпределение
по ал. 1 и 2.
Чл. 55. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2017 г. на разпоредителите
с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
(2) Сумите за съответните разпоредители
с бюджет по приложение № 8 могат да бъдат
увеличени с акт на Министерския съвет, като
общият размер на увеличенията не може да
надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерск и ят съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по
приложение № 8 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер
на задълженията към доставчиците на даден
разпоредител с бюджет по приложение № 8
и неговите разпоредители от по-ниска степен
е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3
се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане
по съответните бюджети на разпоредителите
по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на
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задълженията по финансов лизинг, търговски
лизинг и други форми на дълг, за доставки
на активи, отчетени като бюджетни разходи.
Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от
държавния бюджет, публикуват на интернет
страницата си утвърдените им бюджети, както
и програмните формати на бюджетите си при
спазване на изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса
по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на
документи на интернет страницата им, когато
това е предвидено в този закон или в Закона
за публичните финанси.
Чл. 57. Утвърждава обща годишна квота за
предоставяне на ваучери за храна по чл. 209,
ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно
облагане в размер 280 млн. лв.
Чл. 58. Общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските
стопани от акциза за газьола, използван от тях
при първично селскостопанско производство,
не може да надвишава 84 млн. лв.
Чл. 59. Минималният размер на основната
заплата за най-ниската длъжност, предвидена
за заемане от държавен служител по Закона
за държавния служител, е 460 лв. от 1 януари
2017 г.
Чл. 60. Базата за определяне размера на
основното месечно възнаграждение за найниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, по чл. 177, ал. 2 и
чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2
и чл. 66, ал. 2 от Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2017 г.
Чл. 61. (1) Средномесечни ят доход по
чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца
за 2017 г. е 400 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца за 2017 г. е, както
следва:
1. за семейство с едно дете – 37 лв.;
2. за семейство с две деца – 85 лв.;
3. за семейство с три деца – 130 лв.;
4. за семейство с четири деца – 140 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството
помощта за семейството расте с 20 лв.
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(3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона
за семейни помощи за деца е 75 лв.
(4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона
за семейни помощи за деца се определя и
изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
(5) Размерът на еднократната помощ при
бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца за 2017 г. е 150 лв.
(6) Размерът на еднократната помощ при
раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е,
както следва:
1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
(7) Размерът на допълнителната еднократна
помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на
2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за
семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ при
осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и
изплаща в размера по ал. 6, т. 1.
(9) Размерът на месечните помощи за
отглеждане на дете до навършване на една
година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни
помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.
(10) Размерът на еднократната помощ за
отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца за 2017 г.
е 1200 лв. за всяко дете.
(11) Размерът на еднократната помощ за
отглеждане на дете от майка (осиновителка)
студентка, учаща в редовна форма на обучение,
по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2017 г. е 2880 лв.
(12) Размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане по
чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 350 лв.
(13) Размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане по
чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи
за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
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3. за дете с определени от 50 до 70 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 350 лв.
(14) Размерът на обезщетенията по чл. 230,
ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
за 2017 г. е 340 лв.
Чл. 62. Максимални ят размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от
Закона за награждаване на лица за особени
заслуги към българската държава и нацията
е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до
700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до
700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до
5000 лв.
Чл. 63. Годишният размер на държавната
субсидия за един получен действителен глас
съгласно Закона за политическите партии за
2017 г. е 11 лв.
Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс,
за 2017 г. е 80 лв.
Чл. 65. Минималният размер на фискалния
резерв към 31 декември 2017 г. е в размер
4,5 млрд. лв.
Чл. 66. Максималният размер на държавния дълг към края на 2017 г. не може да
надвишава 23,9 млрд. лв.
Чл. 67. (1) Максималният размер на новия
държавен дълг, който може да бъде поет по реда
на Закона за държавния дълг, е 1,2 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния
бюджет не могат да поемат нов държавен дълг
по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси.
Чл. 68. В рамките на текущата бюджетна
година Министерският съвет може да проведе
преговори и да сключи с Банката за развитие
на Съвета на Европа споразумение за заем
в размер до 200 млн. евро за съфинансиране
на проекти, изпълнявани със средства от
фондовете на Европейския съюз, за периода
2014 – 2020 г. при условие за последваща
ратификация.
Чл. 69. (1) За целите на касовото управление
и плащанията на бюджетните организации
освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема
държавен дълг, който се изплаща до края на
текущата бюджетна година, при условие че
не се увеличава държавният дълг към края
на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на
държавния дълг министърът на финансите
може:
1. да емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1
държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на
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страната, при условие че не се увеличава
държавният дълг към края на годината;
2. да сключва договори за намаляване на
риска при рефинансиране и изглаждане на
матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава
номиналната стойност на дълга;
3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. да изплаща предсрочно задължения по
държавния дълг.
Чл. 70. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат
издадени по реда на Закона за държавния
дълг през 2017 г., е в размер до валутната
равностойност на 215 млн. лв.
(2) В рамк ите на тек у щата бюд жет на
година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание
издаване на държавни гаранции по заемни
споразумения във връзка с финансирането
на проект „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“ в размер до валутната
равностойност на 215 млн. лв. при спазване
на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна
година Министерският съвет може да издава
държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити
съгласно чл. 85 – в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти
и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.
Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна
година Министерският съвет може да одобрява
и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни
заемни споразумения на Българската банка за
развитие по Закона за Българската банка за
развитие в размер до левовата равностойност
на 261 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 73. Максималният размер на новите
държавни гаранции, които могат да бъдат
издадени по реда на чл. 71 и 72, е 0,7 млрд. лв.
Чл. 74. За 2017 г. приходите, разходите,
вк лючително за сметка на националното
съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, администрирани и управлявани
от разпоредители с бюджет по държавния
бюджет, са планирани по централния бюджет.
Общият лимит на разходите е в размер до
91 499,0 хил. лв.
Чл. 75. (1) Средствата за обезпечаване на
подготовката на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
са планирани в централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт
на Министерския съвет по предложение на
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националния координатор за подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
до размера на планираните.
Чл. 76. Министерски ят съвет може да
извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2017 г., и на максималните размери на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г., на първостепенните
разпоредители с бюджет, част от държавния
бюджет, след представянето на годишните им
отчети за 2016 г.
Чл. 77. Не се допуска натрупването на
нови задължения за разходи и/или поемането
на ангажименти за разходи от кметовете на
общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения
за разходи в съответствие с ограниченията по
чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 78. (1) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по чл. 94,
ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси
се включват и съответните отчетени разходи
на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на общината за последните четири години, включително и когато
бюджетите им в рамките на този период са
били част от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет.
(2) Когато общината и/или разпоредители
с бюджет от по-ниска степен по бюджета на
общината са правоприемници на бюджетна
организация, чийто бюджет е бил част от
бюджета на друг първостепенен разпоредител
с бюджет, ал. 1 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация
за последните четири години до преобразуването є.
Чл. 79. (1) Разходите за персонал, утвърдени
по чл. 4 – 48, се извършват до определения размер, с изключение на делегираните бюджети.
(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт
на Министерския съвет при структурни и/
или компенсирани промени между бюджети.
(3) Икономията на разходите за персонал
може да се използва текущо или с натрупване
само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни
вноски и/или за издръжка. При необходимост
първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет извършват съответните
вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка
и уведомяват министъра на финансите.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие
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на преминаване на функции и персонал към
друга бюджетна организация, икономиите от
разходите за персонал може да се използват
за увеличаване на индивидуалните основни
месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях
осигурителни вноски и/или за издръжка. При
необходимост първостепенните разпоредители
с бюджет по държавния бюджет извършват
съответните вътрешнокомпенсирани промени
по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на
финансите.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения,
по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно
обслужване на персонала и за допълнителни
плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер
на плащания за персонала и свързаните с тях
осигурителни вноски и данъци;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. средства по програми за развитие на
предучилищното и училищното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния
план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за
закрила на детето;
6. проекти, финансирани от средства от
Европейския съюз;
7. разходи за възнаграждения при наемане
на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие
на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина;
8. разходи за подготовката на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.;
9. одобрените допълнителни разходи по
чл. 42, ал. 3.
(6) Промените по ал. 5, т. 1 – 7, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват
от министъра на финансите по реда на чл. 110
от Закона за публичните финанси, а тези по
т. 8 и т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за
публичните финанси.
(7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3 и 4 се извършват съответните
промени и на показателите по чл. 86, ал. 2,
т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
(8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно
и от Националния осигурителен институт,
Националната здравноосигурителна каса и
от общините за делегираната от държавата
дейност „Общинска администрация“.
Чл. 80. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или
на общините, не заплащат наеми.
Чл. 81. (1) Определя сметките за средствата
от Европейския съюз, за които през 2017 г.
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Министерският съвет ще утвърждава годишни
разчети, съгласно приложение № 9.
(2) Промени в разчетите по сметката за
средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет
по предложение на министъра на финансите
след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване
на бюджетното є салдо.
(3) Промени в разчетите по сметката за
средствата от Европейския съюз на Държавен
фонд „Земеделие“ се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с
министъра на финансите след изтичане на
третото тримесечие на бюджетната година
при влошаване на бюджетното є салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените
годишни разчети на сметката за средствата
от Европейския съюз на Националния фонд и
на Държавен фонд „Земеделие“ при запазване
на тяхното бюджетно салдо.
Чл. 82. Националното съфинансиране на
средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от
други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Инициативата за младежка
заетост, Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица на Европейския
съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския
съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия
финансов механизъм и по Програмата за
сътрудничество „България – Швейцария“, се
предоставя за сметка на трансфер по чл. 1,
ал. 2, раздел III, т. 1.11 от държавния бюджет
по сметката за средствата от Европейския
съюз на Националния фонд.
Чл. 83. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия
по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка
заетост, Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица на Европейския съюз,
програмите за трансгранично сътрудничество
по външни граници на Европейския съюз,
частта за Шенген от временния Инструмент за
улесняване на бюджетните парични потоци и
за подпомагане изпълнението на Шенгенското
споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, е за сметка на трансфера
от централния бюджет и/или на такъв от
минали години по сметката за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.
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Чл. 84. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет,
министърът на финансите, по предложение
на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз,
може да извършва промени на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет,
сметките за средства от Европейския съюз и
бюджетите на бенефициентите – бюджетни
организации.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни
програми и договори, за които се прилага
режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(3) Размерът на задълженията на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени
финансови корекции и/или за предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет
за финансиране на плащания по проекти с
наложени финансови корекции за програмен
период 2007 – 2013 г., неразплатени към 31
декември 2016 г., се намалява с 80 на сто
чрез сключване на тристранно споразумение
между управляващия орган на оперативната
програма, министъра на финансите и кмета
на съответната община.
(4) За предоставените временни безлихвени
заеми от централния бюджет на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за рибарство, за финансиране на плащания по
проекти с наложени финансови корекции, за
които има подписано тристранно споразумение
по ал. 3, министърът на финансите извършва
прихващане на подлежащите на предоставяне
обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи с подлежащия
на възстановяване намален размер на заема.
(5) Прихващането на средствата по ал. 4 се
извършва на равни части през 2017 г., 2018 г.
и 2019 г., като крайният срок за прихващане
на заема не може да бъде по-дълъг от 30 септември 2019 г.
(6) Намаляването на размера на задължението по ал. 3 е еднократно.
Чл. 85. (1) За покриване на финансовия
недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми
„Транспорт и транспортна инфраструктура“,
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„Околна среда“ и „Региони в растеж“, одобрени от Европейската инвестиционна банка
в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете на
ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие
въз основа на предоставени от централния
бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2
от допълнителната разпоредба на Закона за
Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен
принцип чрез Българската банка за развитие
се извършва в съответствие със Споразумение
за определяне на обхвата на управленската
отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г.
(СПЗ)“).
(4) Поетият дълг от общините по линия
на Финансовия договор между Република
Българи я и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – съфинансиране
по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 86. (1) Годишният размер на плащанията за 2017 г. по дългосрочни договори с
гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка
отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския
дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на
ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за
публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени
от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат
(ЕСКО договори) и/или при установяване
на негативно въздействие на договорите с
гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху
параметрите на разходите на общините.
(3) Плащанията за 2016 г. по главницата на
съществуващ дълг със средства от нов дълг,
който е поет за рефинансирането му, не се
включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от
Закона за публичните финанси.
(4) При прилагане на ограничението по
чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по
главницата на банкови заеми тип-овърдрафт/
револвиращи кредити.
Чл. 87. Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи
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за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., по
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и по
Програмата за морско дело и рибарство за
периода 2014 – 2020 г.
Чл. 88. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране
на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на
общината и се използват за финансиране на
същите дейности, включително за инвестиционни разходи, с изключение на функциите
„Здравеопазване“ и „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“.
(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности по функции
„Здравеопазване“ и „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ остават като преходен
остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности в рамките
на съответната функция, включително за
инвестиционни разходи.
(3) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
може да се увеличава/намалява в случаите
по чл. 99 от Закона за публичните финанси.
Чл. 89. (1) До 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да
бъде трансформирана след 30 април 2017 г.
в целеви трансфер за финансиране разходите
на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на
улична мрежа.
(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет
произтичащите от ал. 1 промени се извършват
от министъра на финансите по предложение
на кмета на общината въз основа на решение
на общинския съвет.
(3) Предложението на кмета по ал. 2 се
представя в Министерството на финансите при
условия и по ред, определени от министъра
на финансите.
Чл. 90. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините
не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка за
дейност „Общинска администрация“.
(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да
бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност
„Общински съвети“.
Чл. 91. (1) Акционерните дружества с над
50 на сто държавно участие в капитала и
дружествата, които те контролират, в които
размерът на средствата на фонд „Резервен“ е
достигнал или надхвърлил една десета част от
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капитала или определената от устава по-голяма
част, при приключване на финансовата 2016 г.
не правят отчисления за фонд „Резервен“.
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в
които средствата на фонд „Резервен“ са в
размер, по-малък от посочения в ал. 1, при
приключване на финансовата 2016 г. правят
отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато
така определените отчисления биха довели
до превишаване на определения размер на
фонд „Резервен“, правят отчисления в размер,
съответстващ на средствата, необходими за
неговото попълване.
Чл. 92. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества
с държавно, съответно с общинско участие,
отдали под наем предоставените им застроени
или незастроени недвижими имоти, дължат
вноска в размер 50 на сто от получения наем
в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско
участие, в съответния бюджет се дължи вноска
в размер 50 на сто от наема, съответстващ на
държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или
преобразуване имуществото, което те отдават
под наем, е предоставено за извършване на
дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни
заведения – еднолични търговски дружества,
прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Су мите по а л. 1 и 2 се внасят от
държавните предприятия и дружествата с
държавно участие в 10-дневен срок от всяко
получаване на суми по наемния договор по
сметка за приходите по централния бюджет
на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско
участие в 10-дневен срок от всяко получаване
на суми по наемния договор по сметката за
приходите на общината, която има участие
в съответното общинско предприятие или
дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към
държавния бюджет, се установяват и събират
от Националната агенция за приходите по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към
общинския бюджет, се установяват и събират
от органите на общинската администрация
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 93. Първостепенните разпоредители с
бюджет по държавния бюджет предвиждат в
рамките на утвърдените с този закон капи-
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талови разходи по бюджетите им за 2017 г.
средства за реализиране на енергоспестяващи
мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания, при условие че те не са
изпълнени до края на 2016 г.
Чл. 94. (1) Целево предоставяните средства
от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата
дейности и услуги не могат да се използват
за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се
използват и за принудително погасяване на
публични и частни държавни вземания, както
и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се
прихващат в пълен размер с подлежащи на
отпускане такива средства.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови
трансфери за възложени от държавата дейности
и услуги на нефинансовите предприятия се
предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
Чл. 95. (1) Средствата по чл. 50, ал. 1 и 2
за юридическите лица с нестопанска цел се
предоставят само за нестопанската им дейност
и не могат да бъдат използвани за дейности
с икономически характер.
(2) В случаите, когато лицата по ал. 1
извършват стопанска и нестопанска дейност,
са задължени да разграничат видовете си
дейности така, че да е налице фактическо
или финансово-счетоводно обособяване на
съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската
и нестопанската дейност по отношение на
активите, пасивите, приходите и разходите,
свързани с тези дейности.
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за
вида на дейността и обособяването є. Образецът на декларация се публикува на интернет
страницата на Министерството на финансите.
Чл. 96. (1) В случай че спрямо банка са
приложени разпоредбите на чл. 115, ал. 1  и /
или чл. 36 от Закона за кредитните институции,
при падежа на държавни ценни книжа и/или
лихвите по тях особеният залог преминава
върху вземанията по заложените от банката
държавни ценни книжа за обезпечаване на
наличностите по сметки на бюджетни организации. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152,
ал. 5 от Закона за публичните финанси, освен
в случаите по ал. 2 и 3.
(2) При съгласие от министъра на финансите средствата при падежа на държавни ценни
книжа и/или лихвите по тях се превеждат
в специално открита за целта по искане на
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банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на
Министерството на финансите.
(3) В случай че банката не е отправила
искане за откриване на сметката по ал. 2,
средствата при падежа на държавни ценни
книжа и/или лихвите по тях се превеждат
по служебно открита от Българската народна
банка за целта сметка на съответната банка
и се блокират в полза на Министерството на
финансите.
(4) За целите на прилагане на чл. 97,
ал. 10 – 16 от този закон и на чл. 152 от Закона за публичните финанси средствата по
сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните
финанси.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат
съответно и за банка, за която е взето решение
за предприемане на действия за преструктуриране по чл. 114 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници, включително
когато е взето решение за прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация по чл. 85, ал. 4 от същия закон.
Чл. 97. (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка
средства по сметки и депозити на бюджетните
организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, се трансформират във вземане на
Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за
сметка на средства на централния бюджет в
Българската народна банка по реда на ал. 2 – 7.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за
сметка на централния бюджет чрез бюджетите
на съответните първостепенни разпоредители
с бюджет, като:
1. за съставните бюджети по държавния
бюджет, за които се прилага чл. 15 от Закона
за публичните финанси, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания
за възстановяване на средствата по сметки
за чужди средства и сметки за средства от
Европейския съюз за сметка на бюджетното
взаимоотношение с централния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1
на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез
превеждане на сумите от централния бюджет
по бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет;
3. възстановяването на средствата по ал. 1
на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва
чрез превеждане на средствата от бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет за сметка на бюджетното му взаимо-
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отношение с централния бюджет и залагане
на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
4. възстановяването на средствата по ал. 1
на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3
от Закона за публичните финанси, без тези
по т. 3, се извършва от централния бюджет
чрез превеждането на сумите по бюджетите
на съответните първостепенни разпоредители
с бюджет;
5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси средствата по ал. 1 се възстановяват по бюджетите
им чрез превеждане на сумите от бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане
на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени
банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2
такива средства по бюджета на бюджетната
организация се прехвърлят по съответните
сметки за средствата от Европейския съюз в
обслужващите банки.
(4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени
банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2
такива средства по бюджета на бюджетната
организация се прехвърлят по съответните
сметки за чужди средства в обслужващите
банки, освен ако бюджетната организация
реши да изп лаща за д ъ л жени я та по тези
чужди средства директно от бюджета си, без
да прехвърля сумите по банкова сметка за
чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 – 5, ал. 3
и 4 се отчитат в частта на финансирането на
бюджетното салдо.
(6) При необходимост от плащания от
бюджетите на разпоредителите с бюджет по
държавния бюджет, социалноосигурителните
фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 – 5 за
сметка на техни бюджетни средства по ал. 1
лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и
коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2 – 4
от Закона за публичните финанси.
(7) При прилагането на ал. 2 – 4 подлежащите на възстановяване суми могат да
се прихващат с предоставени от централния
бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с
произтичащите от прилагането на чл. 159,
ал. 12 – 14, чл. 160 и 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния
бюджет на разпоредители с бюджет, които не
са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата
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по техните текущи и депозитни сметки към
датата на обявяване в несъстоятелност. Тази
информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет, при условие че той
предостави списък на неговите подведомствени
разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните
бюджетни организации.
(9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8
съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет
уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в
случай на неточности, непълнота или други
грешки в информацията по ал. 8.
(10) Стойността на преминалите под пълно
разпореждане на министъра на финансите
обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона
за публичните финанси се съпоставя с размера
на вземането на Министерството на финансите
по ал. 1, като се прилага следната поредност:
1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5
от Закона за публичните финанси;
2. средствата по сметката или сметките по
чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
3. държавните ценни книжа по чл. 152,
ал. 3 от Закона за публичните финанси;
4. държавните ценни книжа по чл. 152,
ал. 4 от Закона за публичните финанси;
5. дългът по § 20а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона
за публичните финанси.
(11) В случай на превишение на стойността
на обезпечението над размера на вземането по
ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат
в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението
според поредността по ал. 10, и/или парични
средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за
публичните финанси в 60-дневен срок от деня
на обявяване на банката в несъстоятелност.
(12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по
ал. 1, тя се намалява от вземането, като за
необезпечения му размер държавата участва в
производството по несъстоятелност на банката
като необезпечен кредитор и се представлява
от Националната агенция за приходите по
реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 – 12
стойност та на обезпечени ята по чл. 152,
ал. 2 – 8 от Закона за публичните финанси
се изчислява към датата на обявяване на
банката в несъстоятелност по реда, определен
от министъра на финансите и управителя на
Българската народна банка съгласно чл. 152,
ал. 8 и 13 от същия закон.
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(14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата
на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде подълъг от три месеца от датата на обявяване в
несъстоятелност на съответната банка, както
и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(15) При падеж или изплащане на лихви
по държавни ценни книжа и други дългови
инструменти, които са преминали под пълно
разпореждане на министъра на финансите
съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси, изплатените суми постъпват
в полза на централния бюджет.
(16) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 от
Закона за публичните финанси Българската
народна банка:
1. служебно прехвърля по открити при
нея партиди/сметки на Министерството на
финансите всички държавни ценни книжа на
съответната банка в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4
от Закона за публичните финанси;
2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния
бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152,
ал. 5 и 6 от Закона за публичните финанси
в пълен размер.
(17) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 16.
Чл. 98. (1) Средства по текущи и депозитни сметки на бюджетни организации в
банка, която е в режим на преструктуриране,
включително чрез държавни инструменти за
финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет
лицензът за банкова дейност, могат да се
възстановяват на бюджетните организации в
левове за сметка на средства на централния
бюджет в Българската народна банка при
условията и по реда на ал. 2 – 5 въз основа
на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерския съвет се определят начинът и срокът за възстановяване
на средствата на бюджетните организации по
ал. 1 от централния бюджет.
(3) Въз основа на акта на Министерския
съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка прехвърля средствата
на бюджетните организации по ал. 1 по сметка
на централния бюджет с титуляр – Министерството на финансите, при запазване на
съответните обезпечения по чл. 152 от Закона
за публичните финанси и закрива текущите и
депозитни сметки на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по
ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 97,
ал. 2 – 7.
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(5) За предоставянето на информаци я
и уточняване на размера на средствата по
текущи и депозитни сметки на бюджетните
организации по ал. 1 се прилагат изискванията
на чл. 97, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет
лицензът за банкова дейност, бъде обявена в
несъстоятелност, се прилага чл. 97.
(7) Министърът на финансите дава указания
по прилагането на ал. 1 – 6.
Чл. 99. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на
„Гражданско летище за обществено ползване
София“ разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от
Закона за Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система
не се прилага.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Всички отпуснати преди 31 декември
2016 г. месечни добавки по чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца и месечни помощи за
деца с трайни увреждания по чл. 7 от Закона
за семейни помощи за деца се прекратяват
от 1 януари 2017 г.
§ 2. Всички отпуснати преди 31 декември
2016 г. месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от
Закона за интеграция на хората с увреждания
се прекратяват от 1 януари 2017 г.
§ 3. На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки
по чл. 8д от Закона за семейни помощи за
деца, дирекции „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес отпускат месечната помощ
по чл. 8д от Закона за семейни помощи за
деца в съответствие с размерите, определени в
чл. 61, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане
на срока, за който е била отпусната месечната
добавка, като правоимащите лица не подават
нови заявления-декларации.
§ 4. До 31 декември 2017 г. размерът на
помощта по чл. 8д, ал. 8 от Закона за семейни
помощи за деца за периода до една година
назад от датата на подаването на заявлениетодекларация се определя въз основа на размера
на помощта, определен за 2017 г.
§ 5. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15
от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от
2016 г.) в § 16, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „втората половина
на“ се заличават.
§ 6. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на
Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г.,
бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г.,
бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.,
бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.
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и бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99
и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15,
17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.;
изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г.,
бр. 96 от 2015 г. и бр. 46 и 61 от 2016 г.) в § 2
от преходните и заключителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „2016 г.“ се заменят
с „2017 г.“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „2017 г.“
се заменят с „2018 г.“.
§ 7. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ,
бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 6:
„6. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11
от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013), от финансови
посредници, избрани от „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ ЕАД въз
основа на открита, прозрачна, пропорционална
и недискриминационна процедура.“
2. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) Договорите за заеми по чл. 5, ал. 1,
т. 6 се сключват от съответния министър въз
основа на решение на Министерския съвет.“
§ 8. В Закона за общинския дълг (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93
и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и
99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 61 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създава т. 7:
„7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от
Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
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регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L
347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1303/2013“, от финансови
посредници, избрани от „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ ЕАД въз
основа на открита, прозрачна, пропорционална
и недискриминационна процедура.“
2. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 6:
„6. проекти чрез финансови инструменти по
смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013
от финансови посредници, избрани от „Фонд
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна
процедура.“
3. В чл. 17, ал. 3 след думата „финансова“
се добавя „или кредитна“.
4. В чл. 17а, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и за общинския дълг, поет
за финансиране на проекти чрез финансови
инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници,
избрани от „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД въз основа
на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура“.
5. В наименованието на глава пета след
думата „финансова“ се добавя „или кредитна“.
6. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Процедурата за избор на финансова
или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита,
прозрачна и недискриминационна процедура,
проведена при условия и по ред, приети от
общинския съвет.“
7. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. Член 19 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд
за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“,
от фондовете за градско развитие, както и
за финансиране на проекти чрез финансови
инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници,
избрани от „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД въз основа
на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура.“
§ 9. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г.,
бр. 13, 38 и 50 от 2016 г. и бр. 62 от 2016 г.) в
чл. 7л се създава ал. 9:
„(9) Средствата и операциите на Държавното предприятие „Единен системен оператор“
се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
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от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.“
§ 10. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109
от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12,
32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от
2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и
60 от 2015 г. и бр. 58 и 75 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Агенция „Митници“ е администратор и на приходите от:
1. акцизи;
2. данък върху добавената стойност при
внос на стоки по чл. 16 от Закона за данък
върху добавената стойност;
3. мита;
4. глоби и имуществени санкции за митнически и валутни нарушения и по Закона
за акцизите и данъчните складове;
5. суми по чл. 20 от Валутния закон и по
чл. 251, ал. 2 от Наказателния кодекс;
6. събраните от Агенция „Митници“ такси на граничните контролно-пропускателни
пунктове, включително такси по чл. 10 от
Закона за пътищата;
7. други публични или частни държавни
вземания, които са възложени за събиране
от Агенция „Митници“ със закон или друг
нормативен акт.
(2) Събраните суми по ал. 1, т. 1 – 5 постъпват в приход на централния бюджет.
(3) По бюджета на Агенция „Митници“
постъпват приходите:
1. по чл. 12 и 13;
2. от експлоатация на недвижимо имущество – държавна собственост, и от предоставяне на данни;
3. от печатните издания по чл. 7, ал. 9;
4. от ползване на почивната база;
5. по чл. 78, ал. 6 и 8 от Гражданския
процесуален кодекс.
(4) По бюджета на Агенция „Митници“ се
отчитат като приход и събраните от агенцията
такси по чл. 29, ал. 3 от Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия.“
2. В чл. 16, ал. 1, т. 3а думите „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“ се заличават.
3. В ч л . 16 з :
а) в ал. 1 думите „и притежаващо акредитация от компетентни международни организации“ се заличават;
б) в ал. 2 се създава т. 5:
„5. притежава акредитация от компетентни
международни организации или отговаря на
следните условия:
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а) поддържа електронен регистър, чрез
който в реално време се извършва проверка
за съществуването и статута на търговците,
за техните законни или упълномощени представители и спесимените от подписите им;
б) има регионални структури във всички
области на страната;
в) осигурява възможност за електронно
подаване на данни и формуляри за издаване
на сертификати за произход;
г) поддържа база данни за всички издадени
сертификати за произход и документацията
към тях с възможност за осигуряване на достъп
за органи, институции и/или организации с
компетентност в тази област;
д) не извършва спедиторска, транспортна
или експортна дейност.“;
в) в ал. 3 се създава т. 8:
„8. декларация за обстоятелствата по ал. 2,
т. 5, буква „д“.“
4. В чл. 240 ал. 2 се изменя така:
„(2) След приспадане на направените разходи сумите по ал. 1 и сумите, представляващи равностойността на отнетите в полза на
държавата стоки, когато те липсват или са
отчуждени, се внасят в приход на централния
бюджет.“
§ 11. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61
от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 250 се отменя.
2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) в § 102 се създава т. 3:
„3. параграф 22, § 73 – 75, § 76 относно
лицата по § 75, § 77, § 78 по отношение на
лицата по § 73, § 79 по отношение на лицата
по § 73, § 80 и § 89, т. 2 – 5, които влизат в
сила от 1 януари 2018 г.“
§ 12. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от
2015 г. и бр. 74 от 2016 г.) в чл. 10а се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и се предоставят
чрез трансфер по бюджета на Министерството
на младежта и спорта“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По бюджета на Министерството на
младежта и спорта се предвиждат и разходват
средства за финансиране на одобрени проекти
за младежки дейности.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Финансирането на дейностите по ал. 4
се осигурява до размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за
тази цел с годишните закони за държавния
бюджет.“
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4. Досегашната а л. 5 става а л. 6 и се
изменя така:
„(6) Условията и редът за финансиране на
проектите по ал. 4 се определят с наредбата
по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта.“
§ 13. В Закона за висшето образование
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28
от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57
от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от
1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111
и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от
2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от
2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36,
62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13,
43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г.,
бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99
от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68
и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г.,
бр. 56 и 79 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1, т. 15 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 9“.
2. В чл. 90:
а) в ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Бюджетът на основните звена и филиалите
на висшето училище се формира при спазване на ал. 6.“;
б) създават се нови ал. 4, 5 и 6:
„(4) Не по-малко от 75 на сто от приходите от такси за обучение и от средствата
от държавния бюджет за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2
и 3, постъпили за обучението на студенти
и докторанти по отделно професионално
направление, се използват за финансиране
на разходи за същото професионално направление.
(5) Академичният съвет утвърждава методика за определяне на приноса на отделните
основни звена и филиали за осъществяване
на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на
получените приходи от такси за обучение
и на средствата от държавния бюджет за
издръжка на обучението.
(6) Академичният съвет утвърждава разпределение на получените приходи от такси
за обучение и на средствата от държавния
бюджет за издръжка на обучението между
основните звена и филиалите в съответствие
с ал. 4 и методиката по ал. 5.“;
в) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 7, 8 и 9;
г) създава се ал. 10:
„(10) Минист ърът на образованието и
науката дава методически указания по разработването на методиката по ал. 5 и на
разпределението по ал. 6.“
§ 14. В Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 53, ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
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2. В чл. 289:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
съответно и по отношение на регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3,
както и по отношение на специализираните
обслужващи звена, изпълняващи дейности
по чл. 49.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. В чл. 300:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 – 4
и т. 7 постъпват в приход на бюджета на
Министерството на образованието и науката,
а таксите по ал. 1, т. 6, 8 и 9 – по бюджета
на съответното училище.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Приходите от таксите по ал. 1, т. 5
постъпват в приход по бюджета на съответното регионално управление на образованието
или на съответното училище.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. В § 9 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заварените към влизането в сила на
закона държавни и общински неспециализирани училища по чл. 38, ал. 1 и 2 продължават
да осъществяват дейността си като държавни,
съответно като общински училища.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на
общината след решение на общинския съвет
държавните неспециализирани училища по
ал. 1, които не са обявени за национални
по реда на ал. 2, могат да бъдат обявени
за общински и промяна на финансиращия
орган може да се извършва при условията
и по реда на глава осемнадесета, раздел I,
предвидени за държавните професионални
гимназии.“;
в) в ал. 6 думата „закона“ се заменя със
„заповедта за промяна на финансиращия
орган“.
§ 15. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от
2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15
и 109 от 2013 г. и бр. 57, 79 и 96 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. месечни помощи за отглеж дане на
дете с трайно увреждане.“
2. В чл. 7 ал. 8 се изменя така:
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„(8) При условията на ал. 1 или ал. 2 и
3 месечната помощ се предоставя за дете с
трайно увреждане само в случай че за детето
не се получава месечна помощ по чл. 8д.“
3. Член 8д се изменя така:
„Чл. 8д. (1) Месечни помощи за отглеждане
на дете с трайно увреждане до 18-годишна
възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст,
се предоставят на родители (осиновители),
когато отглеждат деца с трайни увреждания,
независимо от доходите на семейството, при
условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
(2) Месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреж дане се предоставят,
независимо от доходите на семейството, и на
семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето.
(3) Размерите на месечните помощи по
ал. 1 и 2 се определят ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България,
като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от
степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие
с предназначението им, определено в ал. 5.
(4) Месечните помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с
трайни увреждания в семейна среда и тяхното
социално включване.
(5) Месечните помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане се предоставят за:
1. задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности
на децата с трайни увреждания;
2. осигуряване на грижа и подкрепа в
домашна и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност, които се отглеж дат от
семействата по ал. 1.
(6) Когато децата са настанени на пълна
държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани
институции и социални услуги в общността
от резидентен тип за срок, по-дълъг от един
месец, правоимащите не получават месечна
помощ по ал. 1 и 2 за периода на престоя
им в тях.
(7) Месечните помощи по ал. 1 и 2 се
отпускат от началото на месеца, през който
е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното
решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(8) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска
от 1-во число на месеца, през който е опреде-
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лена датата на инвалидността в експертното
решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една
година назад, считано от месеца на подаване
на заявлението-декларация, ако то е подадено
в тримесечен срок от датата на решението,
като размерът на помощта за периода преди
подаването на заявлението-декларация е 50
на сто от размера на помощта, определен по
реда на ал. 3 за съответната година.“
4. В чл. 9 ал. 6 се отменя.
5. В чл. 12, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. за месечната помощ за отглеждане
на дете с трайно увреждане – след навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако
учи – до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 2 накрая се добавя „и Закона за
интеграция на хората с увреждания“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. „Дете с трайно увреждане“ е дете/лице
до 20-годишна възраст с определени 50 и над
50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.“
§ 16. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24,
62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.,
бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.
и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думите „чл. 42“
се добавя „за лицата с увреждания над 18-годишна възраст“.
2. В чл. 42, ал. 1 след думата „увреждания“
се добавя „над 18-годишна възраст“.
3. В чл. 42а в текста преди т. 1 накрая се
добавя „над 18-годишна възраст“.
4. В чл. 42б в текста преди т. 1 накрая се
добавя „над 18-годишна възраст“.
5. Член 42в се изменя така:
„Чл. 42в. Лицата с трайни увреж дания
от 18- до 20-годишна възраст имат право
на добавката по чл. 42, в случай че за тях
не се получава месечна помощ по чл. 8д от
Закона за семейни помощи за деца.“
6. В чл. 42г:
а) в ал. 1 след думата „увреждания“ се
добавя „над 18-годишна възраст“, а думите
„и децата с определени вид и степен на увреждане“ се заличават;
б) в ал. 2 след думата „увреждания“ се
добавя „над 18-годишна възраст“.
7. Член 42д се отменя.
8. В чл. 42е след думата „увреждания“ се
добавя „над 18-годишна възраст“.
9. В чл. 42ж след думата „увреждания“ се
добавя „над 18-годишна възраст“, а думите
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„и децата с определени вид и степен на увреждане“ се заличават.
§ 17. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50,
62 и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62, 81 и 95
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 56:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната;“
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Информация от системата се получава срещу заплащане на такси съгласно
методика, определена с наредбата по ал. 4.“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Разходите, свързани с получаването
на информация от системата от държавни и
съдебни органи, когато е налице основание
за това, са за сметка на държавния бюджет
и могат да се изплащат от централния бюджет въз основа на сключен договор между
Министерството на финансите и Българската
народна банка.“
2. В чл. 56а:
а) в ал. 3:
аа) досегашната т. 6 „съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело;“
става т. 9;
бб) създават се т. 7 и 8:
„�����������������������������������
7����������������������������������
. министърът на финансите по отношение на банковите сметк и и сейфовете
на бюджетните организации и лицата по
чл. 156 от Закона за публичните финанси и
информацията по ал. 10;
8. министърът на правосъдието във връзка
с изпълнението на Регламент (ЕС) № 655/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. за създаване на процедура
за европейска заповед за запор на банкови
сметки с цел улесняване на трансграничното
събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВ L 189/59 от 27 юни 2014 г.);“
вв) създава се т. 10:
„10. банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната.“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Информация от системата се получава срещу заплащане на такси съгласно
методика, определена с наредбата по ал. 8.“;
в) създават се ал. 10 – 12:
„(10) В елект ронната информационна
система може да се включи и специфична
за сметките на бюджетните организации и
лицата по чл. 156 от Закона за публичните
финанси информация, характеризираща тези
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сметки и техните титуляри, определена с
наредбата по ал. 8, след предварително съгласуване с министъра на финансите.
(11) Разходите, свързани с получаването
на информация от системата от органите и
институциите по ал. 3, т. 1 – 8, са за сметка
на държавния бюджет и могат да се изплащат от централния бюджет въз основа на
сключен договор между Министерството на
финансите и Българската народна банка.
(12) Министърът на финансите и Българската народна банка могат да договорят
по реда на чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за
Българската народна банка електронен обмен
на информацията за сметките и сейфовете
на бюджетните организации и лицата по
чл. 156 от Закона за публичните финанси.“
§ 18. В Закона за Сметната палата (ДВ,
бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 5, т. 4 думата „одитни“ се
заменя с „одитните“, а думите „освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2“ се заличават.
2. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
„(3) Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено без предизвестие, когато е получил възможно най-ниската
годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаването
на окончателната оценка.“
3. В чл. 54 ал. 13 и 14 се изменят така:
„(13) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение
по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок
от получаването им.
(14) В тридневен срок от изготвяне на
заключението заместник-председателят внася
за разглеждане на заседание на Сметната
палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение. Сметната палата със свое решение
приема окончателен одитен доклад и одитно
становище въз основа на цялостна оценка
на доказателствата, становищата по ал. 11
и заключението, като може да приеме или
отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения и
да приеме, измени или отмени изцяло или
частично констатации, изводи, оценк и и
препоръки в одитния доклад и формата на
одитно становище.“
§ 19. Изпълнението на закона се възлага
на Министерския съвет.
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за
вероизповеданията за 2017 г.
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и
свещенослужителите, работещи зад граница

1 350,0

2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна
църква в страната

2 410,0

3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България

360,0

4. За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в
Република България

50,0

5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в
Република България

50,0

6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква

50,0

7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

80,0

8. За ремонт на религиозни сгради с национално значение

450,0

9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

50,0

10. За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности
в България

15,0

11. Резерв за възникнали извънредни ситуации

135,0

в т.ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
и дигитализация на картотеката на молитвените домове на вероизповеданията
в Република България
Всичко:

15,0
5 000,0
Приложение № 2
към чл. 11, ал. 4

Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2017 г.
№

Наименование

1. Военна академия „Г. С. Раковски“
2. Национален военен университет „Васил Левски“
3. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
6 868,0
13 484,0
5 384,0
25 736,0
Приложение № 3
към чл. 16, ал. 4

Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните
висши училища и Българската академия на науките за 2017 г.
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1. Българска академия на науките

78 287,0

2. Технически университет – София

36 180,2

3. Технически университет – Варна

9 887,4

4. Технически университет – Габрово

5 088,7

5. Русенски университет „А. Кънчев“

11 852,5
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Сума
(хил. лв.)

6. Университет по хранителни технологии – Пловдив

6 361,6

7. Химико-технологичен и металургичен университет – София

6 882,4

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

4 947,1

9. Лесотехнически университет – София

7 431,3

10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

9 892,4

11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

5 040,1

12. Университет за национално и световно стопанство – София

20 386,4

13. Икономически университет – Варна

9 995,6

14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

5 686,6

15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

51 600,7
9 937,0

17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

21 072,0

18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

15 649,5

19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

8 355,3
13 083,2

21. Аграрен университет – Пловдив

7 892,7

22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

2 778,9

23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ –
София

4 185,9

24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

3 871,4

25. Национална художествена академия – София

4 839,4

26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

3 871,5

27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София

1 468,8

28. Медицински университет – София

36 887,8

29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

18 370,8

30. Медицински университет – Пловдив

20 123,6

31. Медицински университет – Плевен
32. Тракийски университет – Стара Загора

7 835,8
19 046,6

33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

2 727,1

34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

1 019,5

Всичко:

472 536,8
Приложение № 4
към чл. 50, ал. 1

Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите
предприятия от централния бюджет за 2017 г.
№

Наименование

I. Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
1. Български Червен кръст

Сума
(хил. лв.)
11 542,0
4 000,0

2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

617,0

3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“

246,0

4. Сдружение „Съюз на слепите в България“

628,0

5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“

185,0

6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“

416,0

7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
8. Сдружение „Съюз на глухите в България“

98,0
324,0
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Сума
(хил. лв.)

9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

353,0

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

80,0

11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

168,0

12. Съюз на ветераните от войните в България

262,0

13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

272,0

14. Сдружение „Център за психологически изследвания“

220,0

15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

52,0

16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

46,0

17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

52,0

18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

206,0

19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

45,0

20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“

200,0

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

99,0

22. Национална асоциация на хората с придобити увреждания

52,0

23. Съюз на народните читалища

86,0

24. Рилска Света обител – Рилски манастир

199,0

25. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“

199,0

26. Бачковски манастир „Успение Богородично“

199,0

27. Български институт за стандартизация

1 430,0

28. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

29. Национален дарителски фонд „13 века България“

226,0

30. Съюз на тракийските дружества в България

100,0

31. Македонски научен институт

70,0

II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия

158 000,0

1. Столична община – вътрешноградски транспорт

8 500,0

2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони

14 500,0

3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“

135 000,0

Всичко:

169 542,0
Приложение № 5
към чл. 50, ал. 2

Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия
от централния бюджет за 2017 г.
№

Наименование

I. Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
1. Български Червен кръст
II. Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия
1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната
среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
2. Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Сума
(хил. лв.)
1 000,0
1 000,0
156 000,0
5 000,0
105 000,0

3. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

35 000,0

4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

11 000,0

Всичко:

157 000,0

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 51

Механизъм за определяне на субсидиите за
общините от централния бюджет за 2017 г.
Субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3 + С4, където:
С е размерът на субсидията за конкретната
община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния
бюджет за конкретната община. Изчислява се
като сума на всички разходи за делегираните от
държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната
община.
Изравнителната субсидия за общините от
централния бюджет за 2017 г. се изчислява по
следната формула:
С2 = A1 + A2 + А3 + A4, където:
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за
конкретната община. Тя се формира от
А1 = Сдз+Сдсп, където:
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка
на едно дете в детско заведение в размер на
400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват
за достъп до услугата, който е 43 % от децата до
5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на
555 лв. за обслужвано лице в домашен социален
патронаж, умножен по осигурения обхват за
достъп до услугата, който е 3 % от възрастните
на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи
за местните дейности към 31 декември 2015 г.
на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и
административни санкции, както и за дейност
„Чистота“, са по-ниски от тези за страната на
един жител (ТРМ х1<ТРМср.). Останалите общини
получават ограничен достъп – 50 %.
ТРМ х1 са текущите разходи за местни дейности
към 31 декември 2015 г., без тези за заплати,
възнаграждения, осигуровки, платени данъци,
такси и административни санкции, както и за
дейност „Чистота“, на един жител на конкретната община;
ТРМ ср е средни ят размер за страната на
текущите разходи за местните дейности към
31 декември 2015 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси
и административни санкции, както и за дейност
„Чистота“, на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за
конкретната община. Право да получават тази
част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени
и други данъци) са под тези за страната на един
жител (МД х1<МДср.). Изравняването е в размер
на 90 % от разликата между средното равнище
за страната и данъчните приходи на един жител
за конкретната община, умножена по броя на
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жителите є. Получената сума е коригирана с
т.нар. „данъчно усилие“, което редуцира 90 %-то
изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:
А2 = ИДПр х1 – ((1 – ДУсрх1)  *  0 ,25)  *  И ДПр х1,
където:
ИДПр х1 = (МДср – МД х1) * Н х1 * 0,90
МД х1 е размерът на постъпленията от местни
данъци (патентен данък, имуществени и други
данъци) на един жител на конкретната община
към 31 декември 2015 г.
МДср е размерът на постъпленията от местни
данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) – средно за страната
към 31 декември 2015 г.
Н х1 е населението на съответната община по
данни на Националния статистически институт
(НСИ) към 31 декември 2015 г.
ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите
имоти и данъка при придобиване на имущество
по възмезден начин на конкретната община за
2016 г. към съответните максимални ставки,
определени със Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2,
където:
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху
недвижимите жилищни имоти за физически лица
на конкретната община за 2016 г. При наличие
на диференцирани ставки по населени места се
взема предвид ставката, определена за населеното
място – административен център на общината.
СТДНИmaх е максималният размер на ставката
за данъка върху недвижимите имоти, определен
със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при
придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2016 г. на конкретната община.
СТДВПИmaх е максималният размер на ставката
за данъка при придобиване на имущество по
възмезден начин, определен със ЗМДТ.
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за
конкретната община, който осигурява размера
на общата изравнителна субсидия, определен
в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. (ЗДБРБ за 2016 г.). Достъп
до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата
на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на
изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ
за 2016 г.
А4 е допълнителен компонент на общата
изравнителна субсидия от централния бюджет,
който се разпределя само за общините, които
са отчели събираемост на постъпленията от
данъка върху недвижимите имоти за 2015 г. над
средната събираемост (68,32 %) по данни от системата за обмен на информация, предоставена
от общините съгласно разпоредбите на чл. 5а,
ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ.
С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
за конкретната община.
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Критериите и максималните съотношения за
разпределение на средствата в размер не по-малък
от предходната година са: географско и височинно
разположение – 85 % (на базата на параметри за
дължина на общинските пътища в планински
райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общински пътища
в райони със снегонавявания и заледявания);
брой населени места, с изключване на местата
без население – 10 %; брой население – 5 %.
С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

С Т Р. 9 9

Критериите и максималните съотношения
за разпределение на средствата в размер, не помалък от предходната година, са: брой населени
места, с изключване на местата без население и
с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой население – 25 %;
размер на територията – 5 %.
Информацията за населението и населените
места е по данни на НСИ към 31 декември 2015 г.,
а за дължината на общинските пътища – по данни
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството към 15 септември 2016 г.
Приложение № 7
към чл. 52

Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2017 г.
(без капиталови разходи)
(хил. лв.)
В т.ч.
Общини

Разходи за делегиОбОтбраСоциалИконом.
рани от държавата щинска
на и Образова- Здравени
гриКултура
дейности
дейности
админи- сигурние
опазване
жи
и услуги
страция ност
1(2+3+4+5+6+7+8)

2

3

545,9

92,5

4

5

6

7

8

182,5

876,1

406,8
1 347,6

ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица

5 788,2

3 684,4

4 139,4

551,2

76,2

3 289,7

112,8

Благоевград

28 644,2

2 030,3

299,5

19 734,0

2 252,8

2 980,0

Гоце Делчев

13 668,2

922,8

122,1

10 034,3

624,4

1 689,7

274,9

6 527,2

719,3

67,1

5 251,8

173,8

205,7

109,5

Гърмен

109,5

Kресна

2 111,0

398,9

81,5

1 108,1

267,3

211,4

43,8

Петрич

16 862,6

1 809,8

125,7

13 337,4

675,9

621,8

292,0

Pазлог

8 518,5

697,9

88,3

5 953,8

287,7

1 213,4

277,4

15 295,9

1 496,8

134,6

11 488,8

756,6

957,9

461,2

6 247,2

730,3

91,7

4 792,0

501,8

Cимитли

5 439,7

645,6

86,7

3 540,6

150,4

892,3

124,1

Cтрумяни

2 618,7

497,5

95,9

1 124,2

50,0

763,5

87,6

Xаджидимово

4 004,3

574,8

80,8

2 995,3

180,6

92,5

80,3

Якоруда

3 586,8

521,3

93,6

2 636,4

84,7

185,1

65,7

Aйтос

10 169,2

1 001,8

114,3

8 066,3

241,3

577,6

167,9

Бургас

75 190,9

4 359,1

412,1

61 905,3

4 098,3

2 707,9

1 708,2

Kамено

4 654,9

604,2

115,4

2 615,2

83,2

1 076,3

160,6

10 512,8

1 018,8

117,0

7 386,8

256,9

1 463,2

270,1

Cандански
Cатовча

131,4

ОБЛАСТ
БУРГАС

Kарнобат
Mалко Tърново

2 037,6

377,9

89,4

670,3

36,4

797,9

65,7

Hесебър

8 100,0

773,2

138,0

6 596,8

372,9

73,1

146,0

Поморие

9 711,9

903,1

104,8

7 173,0

242,6

989,1

299,3

Приморско

2 331,6

419,1

81,7

1 291,9

70,3

388,3

80,3

Pуен

9 747,7

1 313,8

85,9

8 087,9

121,4

Cозопол

4 251,4

604,3

108,6

2 891,1

90,3

138,7
318,8

238,3

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

ВЕСТНИК

2

3

4

727,9

100,0

4 257,0
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5

6

7

187,1

1 115,5

3 542,0

123,2

651,6

2 331,0

126,0

8

Средец

6 675,2

287,7

Cунгурларе

5 344,9

739,2

91,8

Царево

3 190,9

528,0

89,1

Aврен

3 105,3

564,9

85,6

2 225,5

47,0

65,5

116,8

Aксаково

6 349,0

839,8

104,0

4 820,7

202,4

214,2

167,9

Белослав

5 574,5

475,3

102,9

3 192,5

176,8

197,1
116,8

ОБЛАСТ ВАРНА

Бяла

102,2

1 741,1

346,1

72,1

877,3

24,1

355,8

65,7

103 103,9

7 720,5

955,3

78 408,5

7 401,4

5 669,4

2 948,8

1 864,0

448,0

94,9

1 098,9

25,0

65,8

131,4

Bълчи дол

4 658,8

662,3

82,8

2 936,6

71,4

745,1

160,6

Девня

3 136,2

431,6

82,7

2 085,7

102,9

253,4

179,9

Долни чифлик

8 155,7

763,0

96,1

5 822,2

137,8

1 124,9

211,7

Bарна
Bетрино

Дългопол

5 081,4

691,2

95,6

4 015,1

75,1

Провадия

9 603,5

926,0

109,0

6 673,2

213,2

1 133,3

548,8

204,4

Cуворово

3 721,4

448,6

85,5

2 800,9

92,1

221,3

73,0

Bелико Tърново

31 361,6

1 984,2

247,4

18 980,9

2 098,9

4 951,7

3 098,5

Горна Oряховица

14 317,0

1 222,2

120,9

9 867,3

773,5

1 858,6

474,5

Eлена

3 972,5

602,6

92,9

2 504,5

183,6

309,9

279,0

Златарица

2 244,7

422,6

84,6

1 324,2

38,8

308,8

65,7

Лясковец

3 555,4

540,6

81,6

2 500,1

197,0

75,5

160,6

Павликени

8 019,0

897,3

85,0

5 166,0

321,1

995,2

554,4

Полски Tръмбеш

4 326,9

673,6

87,1

3 135,8

60,1

195,1

175,2

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

Cвищов

10 409,2

1 011,6

136,4

6 977,5

265,3

1 519,1

499,3

Cтражица

5 823,6

710,5

105,4

3 940,1

118,1

737,8

211,7

Cухиндол

1 674,6

337,1

85,2

614,3

59,5

512,8

65,7

Белоградчик

3 521,1

485,1

97,1

1 547,4

57,5

1 041,4

292,6

Бойница

1 289,2

313,3

84,2

283,7

4,9

544,7

58,4

Брегово

3 599,0

427,5

88,6

978,5

75,8

1 911,8

116,8

19 093,5

1 821,4

216,7

13 261,2

626,0

2 051,0

1 117,2

ОБЛАСТ
ВИДИН

Bидин
Грамада

779,1

329,0

71,8

291,4

28,5

Димово

3 149,2

538,1

96,4

1 699,5

74,8

587,1

153,3

Kула

2 000,7

401,6

85,6

741,8

28,5

633,7

109,5

Mакреш
Hово село

778,6

329,9

67,5

292,6

8,3

1 697,0

341,9

86,0

539,2

19,9

58,4

80,3
629,7

80,3

Pужинци

2 142,8

414,9

94,6

1 377,2

39,0

151,4

65,7

Чупрене

1 485,8

357,0

86,2

487,6

8,8

480,5

65,7

Борован

2 588,5

390,5

101,4

1 652,1

72,9

284,0

87,6

Бяла Cлатина

9 685,7

852,2

108,4

6 966,7

393,1

1 073,3

292,0

27 188,7

1 818,1

250,0

19 726,0

1 542,8

2 371,2

1 480,6

ОБЛАСТ ВРАЦА

Bраца

1 524,8
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Kозлодуй

8 640,6

ВЕСТНИК

2

3

648,2

143,6

4
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5

5 846,3

6

295,1

7

8

1 554,1

153,3

Kриводол

2 707,0

569,4

72,1

1 862,9

56,6

Mездра

6 940,8

928,2

119,9

4 734,2

219,2

676,5

262,8

146,0

Mизия

2 510,9

427,6

102,4

1 608,6

47,0

230,4

94,9

Oряхово

3 354,9

526,4

99,9

2 428,0

176,5

Pоман

3 109,8

476,0

102,1

1 543,3

69,3

787,7

131,4

Xайредин

2 225,2

385,9

86,5

1 046,9

49,8

575,8

80,3

Габрово

18 419,4

1 583,3

247,9

11 308,2

1 281,2

1 650,7

2 348,1

Дряново

4 913,2

480,9

98,1

1 683,1

225,9

2 065,8

359,4

Cевлиево

12 370,4

1 214,2

148,5

7 853,1

369,4

2 240,9

544,3

3 613,3

505,0

95,1

1 912,3

76,6

559,5

464,8

249,4

396,6

124,1

ОБЛАСТ
ГАБРОВО

Tрявна
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
Балчик

6 992,9

839,6

99,5

5 265,6

142,2

Генерал Тошево

4 877,9

904,1

92,7

3 310,1

151,2

28 329,1

1 741,7

246,9

19 881,0

1 928,4

Добричка

7 088,5

1 432,1

102,6

4 652,2

Kаварна

6 282,0

710,2

106,7

3 803,5

Kрушари

2 232,7

550,3

83,9

1 188,9

24,3

Добрич

419,8
3 147,9

1 383,2

131,1

427,4

343,1

280,6

1 037,3

343,7

283,1

102,2

Tервел

5 819,4

977,9

99,2

4 139,8

226,2

164,6

211,7

Шабла

2 013,4

449,4

84,7

1 087,1

108,2

123,4

160,6

4 161,0

1 235,1

87,6

2 216,5

62,7

354,7

204,4

ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
Aрдино
Джебел

3 549,4

1 189,7

81,8

2 008,6

79,5

58,4

131,4

Kирково

7 096,1

1 752,3

118,1

4 913,2

97,8

76,0

138,7

Kрумовград

7 628,7

1 817,5

95,9

4 794,3

139,9

671,6

109,5

Kърджали

26 077,8

3 211,0

242,3

19 463,7

767,4

1 303,6

1 089,8

Mомчилград

5 550,2

1 359,7

96,5

3 363,6

263,3

386,8

80,3

Черноочене

3 564,8

952,5

78,1

2 263,1

43,4

147,4

80,3

Бобовдол

2 606,9

559,8

81,4

1 303,9

60,9

403,8

197,1

Бобошево

823,3

375,7

63,6

318,9

6,7

13 309,7

1 216,9

134,2

10 138,9

856,2

ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ

Дупница

58,4
678,8

284,7

Kочериново

1 794,6

397,5

64,7

826,7

30,4

395,0

80,3

Kюстендил

18 666,8

2 033,1

226,4

12 040,9

589,8

2 106,7

1 669,9

Hевестино

1 029,4

343,0

84,8

523,1

12,8

65,7

Pила

1 254,7

337,2

85,3

439,5

29,0

Cапарева баня

2 124,8

412,4

76,1

1 453,8

131,4

51,1

642,6

352,8

58,4

186,4

1,2

43,8

Aприлци

1 571,2

324,1

90,3

715,7

14,7

324,2

102,2

Летница

2 047,4

366,4

86,8

1 152,5

52,6

294,2

94,9

Tрекляно

305,3

58,4

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

Ловеч

2

ВЕСТНИК

3

4

БРОЙ 98
5

6

840,9

7

2 116,2

8

18 078,5

1 486,1

239,5

12 039,1

1 356,7

Луковит

7 460,0

707,7

122,3

5 593,1

277,1

591,9

167,9

Tетевен

8 394,5

759,1

102,4

6 321,4

296,5

652,3

262,8

Tроян

9 760,0

1 029,2

112,6

6 901,2

512,0

665,5

539,5

Угърчин

2 664,5

467,4

86,2

1 604,2

78,9

325,6

102,2

Ябланица

3 128,1

447,3

70,6

2 411,0

89,7

Берковица

7 668,6

726,8

93,9

4 296,8

370,5

2 049,2

131,4

Бойчиновци

2 998,3

539,6

90,8

1 763,4

81,1

355,5

167,9

Брусарци

1 726,8

422,5

84,7

1 084,4

40,3

Bълчедръм

3 417,1

526,4

84,8

2 278,8

96,2

321,4

109,5

Bършец

3 049,5

457,2

87,5

2 225,8

62,6

136,1

80,3

1 815,7

408,6

75,8

495,8

7,6

740,3

87,6

10 280,5

847,3

120,2

6 333,5

411,7

2 334,2

233,6

109,5

ОБЛАСТ
МОНТАНА

Георги Дамяново
Лом

94,9

Mедковец

1 699,2

356,1

76,1

1 115,1

56,4

22,5

73,0

Mонтана

18 460,2

1 461,0

265,7

12 495,2

1 242,5

1 981,4

1 014,4

Чипровци

1 053,7

406,2

82,0

337,1

21,6

206,8

Якимово

1 423,3

359,6

90,5

883,4

24,1

65,7

3 005,2

384,3

75,4

1 374,0

36,7

842,8

292,0

Белово

2 742,7

490,9

97,7

1 810,0

53,4

152,0

138,7

Брацигово

3 488,8

479,2

77,2

1 857,6

110,1

855,2

109,5

Bелинград

13 639,1

1 107,0

111,8

10 300,8

267,6

1 428,5

423,4

ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
Батак

Лесичово
Пазарджик

2 238,0

409,3

76,3

907,8

15,4

727,0

102,2

36 755,0

2 421,1

264,4

26 870,5

1 001,1

4 574,2

1 623,7

Панагюрище

7 163,2

769,0

95,9

4 904,7

214,8

699,4

479,4

Пещера

6 264,7

657,5

115,5

4 549,2

188,0

645,0

109,5

Pакитово

5 614,4

546,7

87,7

4 283,9

172,8

428,4

94,9

Cептември

7 703,6

850,8

106,3

5 824,8

199,3

414,0

308,4

Cтрелча

1 640,0

377,3

107,0

1 060,2

51,7

43,8

Сърница

2 065,2

358,5

71,9

1 593,8

26,4

14,6

2 082,4

534,4

88,4

1 160,0

32,1

935,6

374,4

70,8

388,1

22,0

ОБЛАСТ
ПЕРНИК
Брезник
Земен
Kовачевци

136,1

131,4
80,3

944,6

351,0

85,6

145,8

3,7

256,3

102,2

25 645,2

1 974,7

247,5

19 360,5

1 193,9

1 458,6

1 410,0

Pадомир

6 623,8

876,4

109,3

3 770,6

126,0

1 500,6

240,9

Tрън

1 932,5

441,3

68,8

778,6

37,8

481,9

124,1

Белене

2 628,7

478,1

102,5

1 717,6

118,7

73,1

138,7

Гулянци

3 318,2

596,1

89,6

2 375,8

118,0

Долна
Mитрополия

5 384,4

777,6

118,0

3 901,2

156,6

Перник

ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
138,7
219,3

211,7

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

ВЕСТНИК

2

3

4

113,8

3 287,2

С Т Р. 1 0 3
5

6

Долни Дъбник

4 241,2

572,2

Искър

2 070,8

408,0

76,8

1 434,8

56,3

Левски

5 654,4

748,8

114,6

3 889,5

353,6

Hикопол

82,8

7

8

75,7

109,5

270,5

277,4

94,9

2 685,5

576,3

92,2

1 579,5

33,1

200,0

204,4

Плевен

41 272,4

2 588,1

297,6

30 517,9

3 270,9

2 181,7

2 416,2

Пордим

2 942,2

431,0

68,2

1 635,1

38,8

681,5

87,6

431,6

Червен бряг

9 115,6

916,6

136,5

6 998,7

413,2

Kнежа

5 128,5

526,1

96,4

4 092,5

289,4

219,0
124,1

ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ
Aсеновград

18 269,4

1 667,8

147,3

14 247,1

677,2

1 120,6

409,4

Брезово

2 749,9

531,6

70,3

1 691,8

29,6

317,1

109,5

Kалояново

3 317,2

610,2

88,7

1 927,8

74,9

535,3

80,3

Kарлово

16 405,9

1 464,9

165,3

11 870,3

726,7

1 644,7

534,0

Кричим

2 866,8

398,7

90,3

2 124,5

97,1

127,0

29,2

Лъки

1 327,7

360,2

95,4

455,5

27,0

331,2

58,4

Mарица

8 655,9

993,3

126,6

6 915,6

216,1

24,7

379,6

Перущица
Пловдив
Първомай

2 352,8

332,7

86,8

1 658,1

104,9

111 443,0

7 856,5

1 077,0

81 859,7

8 062,5

8 586,2

4 001,1

8 452,5

914,1

110,7

6 372,9

216,1

583,2

255,5

259,2

Pаковски

7 769,4

775,2

84,8

6 233,7

299,7

Pодопи

6 982,0

1 006,5

91,3

5 358,2

321,6

170,3

116,8
204,4

Cадово

5 317,1

641,3

72,2

4 193,9

106,4

208,4

94,9

Стамболийски

5 799,8

672,8

99,8

4 388,0

366,8

155,6

116,8

Cъединение

2 465,9

526,9

100,9

1 467,2

188,4

58,4

124,1

366,6

372,4

Xисаря

3 786,3

589,8

91,3

2 288,0

78,2

Куклен

2 120,5

420,5

70,5

1 514,6

56,5

Сопот

3 675,1

443,2

99,3

2 353,5

211,7

Завет

3 450,0

568,3

90,1

2 545,5

78,2

Исперих

9 554,4

1 073,0

112,5

6 634,0

225,5

Kубрат

6 311,9

842,3

71,4

4 069,5

Лозница

4 005,6

662,2

78,4

2 698,4

Pазград

19 972,2

1 580,5

216,3

13 294,5

Cамуил

3 991,1

607,3

87,5

1 556,3

Цар Калоян

2 088,4

403,7

74,3

2 266,3

427,7

58,4
404,4

163,0

ОБЛАСТ
РАЗГРАД
167,9
920,3

589,1

356,7

672,7

299,3

54,2

366,4

146,0

934,9

2 557,3

1 388,7

50,0

1 573,2

116,8

1 251,8

43,9

234,4

80,3

78,6

834,0

23,0

786,2

116,8

ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла

4 101,8

617,6

100,4

2 768,9

97,4

358,8

158,7

Bятово

3 634,8

573,4

84,0

2 649,3

123,7

58,4

146,0

Две могили

3 317,9

544,8

89,0

2 099,6

118,0

349,7

116,8

Иваново

1 799,6

549,9

70,8

933,2

24,8

53,0

167,9

49 014,1

3 196,7

302,6

33 045,2

3 410,4

7 041,5

2 017,7

Cливо поле

3 205,4

584,9

72,6

2 115,0

67,4

219,5

146,0

Ценово

1 516,5

443,4

70,2

725,6

16,8

121,8

138,7

Pусе

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

2

ВЕСТНИК

3

4
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5

6

7

8

397,1

102,2

ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
Aлфатар
Главиница
Дулово
Kайнарджа

1 542,4

361,7

85,1

582,6

13,7

4 139,8

762,6

83,3

2 440,9

55,1

549,7

248,2

10 726,8

1 174,9

96,5

8 200,7

232,9

664,1

357,7

3 537,9

466,7

86,9

2 432,2

36,1

428,4

87,6

18 409,3

1 405,0

260,8

10 809,9

1 206,2

3 493,4

1 234,0

Cитово

2 082,2

478,4

70,3

1 414,2

24,4

Tутракан

5 191,6

687,7

116,9

3 366,0

102,3

446,1

472,6

6 391,7

910,1

87,0

4 599,9

96,5

266,1

432,1

Hова Загора

13 434,9

1 301,6

137,3

9 829,2

475,4

1 033,9

657,5

Cливен

42 950,9

2 747,4

297,9

31 315,7

2 154,8

4 500,7

1 934,4

7 413,2

616,5

82,4

4 527,5

169,9

1 892,8

124,1

Баните

1 391,1

460,4

69,1

767,9

13,4

80,3

Борино

1 172,2

357,8

86,4

657,6

12,0

58,4

Девин

4 081,4

623,7

105,7

3 056,6

91,0

Доспат

3 314,2

498,5

71,2

2 432,9

53,5

185,1

73,0

Златоград

4 264,5

553,3

86,5

2 859,0

255,7

393,2

116,8

Mадан

3 870,8

729,3

88,8

2 753,2

84,0

113,3

102,2

Hеделино

2 428,5

541,3

84,6

1 382,2

67,6

243,3

109,5

Cилистра

94,9

ОБЛАСТ
СЛИВЕН
Kотел

Tвърдица
ОБЛАСТ
СМОЛЯН

58,4

146,0

Pудозем

4 155,9

625,2

108,4

3 038,0

82,4

185,1

116,8

Cмолян

16 994,4

1 388,6

219,6

10 204,7

508,8

3 120,3

1 552,4

3 092,6

476,6

86,1

2 185,1

82,1

153,2

109,5

24 288,1 5 212,3

268 133,0

22 567,6

15 908,0

7 925,6

Чепеларе
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

344 034,6

ОБЛАСТ
СОФИЙСКА
Антон

762,1

273,2

67,5

391,2

8,3

Божурище

2 756,7

430,5

71,7

1 979,7

109,6

55,7

109,5

21,9

Ботевград

10 606,6

926,7

100,7

7 658,9

629,6

871,0

419,7

Годеч

1 651,0

411,3

68,0

1 079,5

41,1

51,1

Горна Малина

2 202,9

496,5

70,1

1 468,9

57,9

109,5

Долна баня

3 206,8

334,9

84,7

1 683,3

107,4

952,7

43,8

Драгоман

2 099,3

474,3

90,4

887,3

93,4

459,0

94,9

Eлин Пелин

7 531,7

816,8

105,3

5 801,5

294,0

236,7

277,4

Eтрополе

5 492,9

554,1

104,4

4 066,1

251,0

322,7

194,6

Златица

2 556,4

381,3

76,5

1 793,4

66,5

158,4

80,3

Ихтиман

6 152,4

706,8

95,0

4 767,4

143,4

315,7

Kопривщица

1 420,5

285,1

68,5

709,6

11,1

Kостенец

4 123,3

531,2

82,9

3 189,0

145,0

Kостинброд

5 100,3

626,6

91,3

3 825,6

175,3

857,1

324,6

75,8

385,2

20,4

2 880,1

399,7

79,2

1 920,7

113,5

Мирково
Пирдоп

124,1
346,2
175,2

272,0

109,5
51,1

308,6

58,4
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ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

Правец
Cамоков

2

ВЕСТНИК

3

5 307,3

492,5

90,7

4
3 348,7

С Т Р. 1 0 5
5

6

7

8

158,4

957,9

259,1

12 900,0

1 149,2

123,0

9 552,7

319,2

1 199,7

556,2

Cвоге

5 505,4

895,1

90,9

3 190,4

127,0

990,3

211,7

Cливница

2 862,1

473,4

84,5

2 142,6

74,0

87,6

Чавдар

620,1

267,7

75,9

254,4

7,5

14,6

Челопеч

912,8

272,2

75,8

473,0

40,7

51,1

Братя Даскалови

2 432,2

604,2

82,8

1 522,4

46,5

Гурково

1 958,0

388,2

77,6

1 385,7

48,1

ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
44,9

131,4
58,4

Гълъбово

4 637,4

580,9

71,8

3 238,1

103,6

518,9

124,1

Kазанлък

24 236,7

1 774,1

167,6

16 836,8

1 538,1

2 982,7

937,4

Mъглиж

4 115,9

577,3

113,7

3 163,2

118,5

33,7

109,5

Николаево

2 415,4

370,2

85,7

1 823,7

62,8

73,0

942,0

416,0

68,5

360,4

9,5

87,6

Павел баня

5 168,6

686,2

94,2

3 802,7

281,4

165,4

138,7

Pаднево

6 287,2

816,1

114,3

4 494,4

199,6

403,7

259,1

53 375,9

3 455,5

314,2

37 372,6

3 835,6

6 483,2

1 914,8

7 657,5

813,9

149,9

5 782,1

317,9

330,9

262,8

2 277,9

674,2

90,1

1 349,4

25,5

Oмуртаг

7 053,1

1 257,5

77,9

5 063,5

301,6

16,8

335,8

Oпака

2 312,1

432,9

86,4

1 409,7

28,5

296,2

58,4

Oпан

Cтара Загора
Чирпан
ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново

138,7

Попово

10 191,7

1 138,1

114,0

6 914,5

205,4

1 298,4

521,3

Tърговище

20 419,9

2 048,9

217,0

14 340,3

1 183,2

1 418,9

1 211,6

14 113,3

1 507,5

148,1

10 581,5

472,6

994,8

408,8

271,0

ОБЛАСТ
ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград

2 689,3

618,5

72,0

1 611,3

50,8

Любимец

3 461,2

502,7

80,6

2 513,6

291,3

73,0

65,7

Mаджарово

1 041,9

430,8

80,3

492,9

8,7

29,2

Mинерални бани

1 823,0

513,7

63,4

1 155,8

24,4

Cвиленград

8 055,6

833,9

131,8

5 446,1

411,2

1 072,0

160,6

65,7

Cимеоновград

3 323,8

496,3

72,5

2 208,1

152,4

277,7

116,8

Cтамболово

2 657,2

820,0

70,4

1 606,2

29,2

58,4

73,0

Tополовград

3 927,3

606,6

84,2

2 233,2

69,1

773,6

160,6

Xарманли

7 591,9

998,3

107,5

5 527,7

208,7

504,6

245,1

31 100,5

2 288,8

273,1

23 799,1

1 160,8

2 187,7

1 391,0

Велики Преслав

4 234,4

645,6

90,5

2 576,4

179,5

320,3

Bенец

2 460,1

633,0

66,9

1 615,8

42,2

102,2

Bърбица

3 656,1

685,6

81,8

2 747,7

75,3

65,7

Kаолиново

4 345,4

796,8

91,6

3 310,8

80,5

65,7

Kаспичан

3 107,8

493,7

92,3

1 911,2

62,3

Hикола Kозлево

3 104,8

521,3

87,8

2 326,6

52,3

Xасково
ОБЛАСТ
ШУМЕН

409,6

422,1

138,7
116,8

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН
1(2+3+4+5+6+7+8)

ВЕСТНИК

2

3

8 248,1

775,5

102,6

5 774,5

258,2

1 154,8

182,5

Cмядово

3 410,0

462,0

86,5

1 474,4

60,3

1 202,7

124,1

Xитрино

1 891,8

715,3

71,6

967,4

20,7

33 019,6

2 115,2

234,2

22 172,7

2 670,3

3 496,3

2 330,9

Hови пазар

Шумен

4
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5

6

7

8

116,8

ОБЛАСТ
ЯМБОЛ
Болярово

2 885,1

489,5

96,3

839,1

23,9

1 334,1

102,2

Eлхово

5 474,2

724,6

101,7

3 776,5

111,8

478,6

281,0

Cтралджа

5 248,9

709,4

88,4

3 397,5

194,9

625,1

233,6

Tунджа

6 474,5

1 152,3

106,6

4 118,3

194,1

457,9

445,3

Ямбол

25 976,7

1 537,8

231,8

19 279,0

1 357,2

2 420,5

1 150,4

2 423 034,2 248 040,7 35 649,0 1 713 448,7 115 744,0 211 430,0

97 197,0

ВСИЧКО:

1 524,8

Приложение № 8
към чл. 55
Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2017 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси
№

Наименование

1. Българска академия на науките
2. Българска телеграфна агенция
3. Българска национална телевизия
4. Българско национално радио
5. Държавни висши училища
А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието
и науката

Сума
(хил. лв.)
2 800,0
20,0
7 000,0
2 000,0
15 852,0
14 952,0

5.1. Технически университет – София

835,0

5.2. Технически университет – Варна

125,0

5.3. Технически университет – Габрово

60,0

5.4. Русенски университет „А. Кънчев“

125,0

5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив

109,0

5.6. Химико-технологичен и металургичен университет – София

135,0

5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

100,0

5.8. Лесотехнически университет – София

450,0

5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

205,0

5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
5.11. Университет за национално и световно стопанство – София

750,0
1 200,0

5.12. Икономически университет – Варна

420,0

5.13. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

205,0

5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

3 724,0

5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

221,0

5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

200,0

5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

830,0

5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

105,0

5.19. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

700,0

5.20. Аграрен университет – Пловдив

115,0

5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

35,0
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№

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7
Сума
(хил. лв.)

Наименование

5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

35,0

5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

205,0

5.24. Национална художествена академия – София

30,0

5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

25,0

5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София

28,0

5.27. Медицински университет – София

2 385,0

5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

110,0

5.29. Медицински университет – Пловдив

715,0

5.30. Медицински университет – Плевен

60,0

5.31. Тракийски университет – Стара Загора

500,0

5.32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

125,0

5.33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

85,0

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

900,0

5.34. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София

100,0

5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

600,0

5.36. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

200,0

Всичко:

27 672,0
Приложение № 9
към чл. 81, ал. 1

Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2017 г. Министерският
съвет ще утвърждава годишни разчети
1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
9865

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 378
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 Глоджево, община Ветово, област
Русе, на 19 февруари 2017 г.
Издаден в София на 30 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9829

УКАЗ № 386
На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на Корнелия Петрова Нинова да
състави правителство.
Издаден в София на 7 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
9933

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите за
подготовка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи
за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 46, 73 и 89 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения:
1. Пореден номер 2 се изменя така:

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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„
2.

М и н ис т ерск и с ъвет – общо:

2.1.

Комплекс „Бояна“,
в т.ч.:

657 000

Основен ремонт на сградата
и сг радните инста лации с
въвеж дане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от
комплекс „Бояна“, доставки
на машини, съоръжения и др.
по повод ползване на обекта
за целите на Българското
председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Национален център
по подготовката и
п ровеж да не т о на
2.2.
Българското председателство на ЕС
за 2018 г., в т.ч.:

405 000
Провеждане на проучвания/
фокус групи с различни целеви групи по отношение на
послани ята и наратива на
Българското председателство

2.3.

9 732 000

1 047 000

11 436 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

793 000

1 047 000

36 000

2 245 000

36 000

Публични събития по приоритетни теми и въпроси на
Българското председателство,
свързани със Стратегическия
дневен ред на ЕС

36 000

36 000

Провеждане на конкурс за
избор на лого

25 000

25 000

Провеждане на интернет кампания за популяризиране на
конкурса за избор на лого на
Българското председателство

36 000

36 000

Разработ ване на ц я лостен
проект за интериорен дизайн
на залите и помещенията в
НДК, които ще се ползват
за нуждите на Българското
председателство

36 000

36 000

Разработване на единна концепция за визуална идентичност и реклама на Българското
председателство

36 000

36 000

Организиране на обучение за
българските журналисти по
темата за Българското председателство

15 000

15 000

Поддръжка на интернет страницата

16 000

32 000

47 000

95 000

За к у п у ва не на п рог рам но
време
230 000

700 000

1 000 000

1 930 000

Институт по пуб- Провеждане на първи модул
л и ч на а д м и н ис т - от обучителната програма с
рация
до 1000 участници – държавни
служители
191 000

191 000

“
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2. На ред „ОБЩО СРЕДСТВА“ числото
„7 532 000“ се заменя с „6 711 000“, числото
„30 719 000“ се заменя с „31 890 000“, а числото
„12 172 000“ се заменя с „11 822 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9845

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 545 483 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден и за
защитени училища.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление
на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование.
Учене през целия живот”, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.,
чл. 53 и 54 на Закона за предучилищното и
училищното образование и във връзка с чл. 3
от Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Списък на
средищните училища в Република България,
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на
финансови правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици от средищните училища и чл. 3 от 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.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на средствата за целодневна организация на
учебния ден и за защитени училища за периода
15.09.2016 г. – 31.12.2016 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

3 816

Белица

Благоевград

1 272

Гоце Делчев

Благоевград

21 506

Гърмен

Благоевград

8 268

Петрич

Благоевград

1 590

Pазлог

Благоевград

3 021

Cандански

Благоевград

1 113

Cатовча

Благоевград

20 358

Cимитли

Благоевград

1 749

Xаджидимово

Благоевград

2 862

Aйтос

Бургас

3 816

Бургас

Бургас

15 741

Kарнобат

Бургас

1 590

Hесебър

Бургас

477

С Т Р.
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Област

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Поморие

Бургас

795

Pуен

Бургас

Cозопол

Община

БРОЙ 98
Област

Средства
(в лв.)

Kирково

Kърджали

4 293

2 544

Черноочене

Kърджали

1 749

Бургас

4 611

Дупница

Kюстендил

1 590

Средец

Бургас

1 272

Kюстендил

Kюстендил

3 975

Aврен

Bарна

636

Ловеч

Ловеч

1 749

Bарна

Bарна

13 992

Луковит

Ловеч

795

Долни чифлик

Bарна

1 113

Tетевен

Ловеч

3 975

Дългопол

Bарна

3 180

Tроян

Ловеч

1 431

Провадия

Bарна

5 565

Ябланица

Ловеч

1 590

Bелико Tърново

Bелико
Tърново

7 314

Берковица

Mонтана

11 766

Горна Oряховица

Bелико
Tърново

6 201

Mонтана

Mонтана

795

Батак

Пазарджик

795

Eлена

Bелико
Tърново

3 657

Белово

Пазарджик

1 431

Павликени

Bелико
Tърново

477

Пазарджик

Пазарджик

14 310

Пещера

Пазарджик

1 908

Cвищов

Bелико
Tърново

2 703

Pакитово

Пазарджик

4 611

Cтражица

Bелико
Tърново

2 862

Cептември

Пазарджик

4 134

Перник

Перник

1 590

Белоградчик

Bидин

1 431

Долни Дъбник

Плевен

954

Бойница

Bидин

636

Левски

Плевен

3 021

Pужинци

Bидин

1 590

Плевен

Плевен

10 017

Борован

Bраца

1 749

Червен бряг

Плевен

7 155

Бяла Cлатина

Bраца

2 067

Kнежа

Плевен

8 904

Bраца

Bраца

6 360

Aсеновград

Пловдив

9 699

Kозлодуй

Bраца

4 134

Kалояново

Пловдив

1 431

Mездра

Bраца

318

Kарлово

Пловдив

2 862

Mизия

Bраца

1 590

Кричим

Пловдив

2 067

Pоман

Bраца

318

Лъки

Пловдив

1 590

Xайредин

Bраца

1 908

„Марица“

Пловдив

1 431

Габрово

Габрово

2 703

Пловдив

Пловдив

14 628

Cевлиево

Габрово

795

Първомай

Пловдив

7 314

Tрявна

Габрово

5 724

„Родопи“

Пловдив

7 791

Добрич

Добрич

1 908

Cадово

Пловдив

954

Добричка

Добрич

954

Стамболийски

Пловдив

3 021

Tервел

Добрич

3 339

Завет

Pазград

1 113

Aрдино

Kърджали

1 431

Kубрат

Pазград

636
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Област

Средства
(в лв.)

Pазград

Pазград

3 975

Tърговище

Tърговище

9 540

Цар Калоян

Pазград

1 590

Димитровград

Xасково

2 067

Борово

Pусе

159

Xасково

Xасково

7 632

Pусе

Pусе

18 762

Bенец

Шумен

2 385

Дулово

Cилистра

2 703

Bърбица

Шумен

954

Cилистра

Cилистра

3 816

Kаспичан

Шумен

3 021

Tутракан

Cилистра

1 431

Нови пазар

Шумен

3 816

Kотел

Cливен

1 272

Шумен

Шумен

1 272

Hова Загора

Cливен

2 862

Eлхово

Ямбол

159

Cливен

Cливен

3 339

„Tунджа“

Ямбол

9 606

Девин

Cмолян

2 862

ОБЩО:

Доспат

Cмолян

4 293

Златоград

Cмолян

9 381

Mадан

Cмолян

318

Cмолян

Cмолян

16 059

Столична

София-град

38 637

Антон

София област

1 431

Ботевград

София област

5 724

Горна Mалина

София област

1 749

Eлин Пелин

София област

1 908

Eтрополе

София област

4 452

Ихтиман

София област

2 226

Kопривщица

София област

1 590

Мирково

София област

636

Cамоков

София област

4 929

Cвоге

София област

3 180

Cливница

София област

1 113

Чавдар

София област

954

Гълъбово

Cтара Загора

1 272

Kазанлък

Cтара Загора

2 862

Павел баня

Cтара Загора

1 272

Cтара Загора

Cтара Загора

5 883

Чирпан

Cтара Загора

4 293

Oмуртаг

Tърговище

1 431

Oпака

Tърговище

4 452

Попово

Tърговище

12 084

545 483

9846

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. в общ размер
6 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство
и глобалната информационна мрежа“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета си за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 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 образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9847

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2016 г. в общ размер
7 906 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. за доставка
на технически средства за защита от безжични електронни и комуникационни устройства – 980 000 лв.;
2. по бюджета на Столичната община –
6 926 000 лв., разпределени, както следва: за
финансиране изграждането на разширението
на бул. Черни връх от бул. Тодор Каблешков
до ул. Флорина Кънева – 6 000 000 лв.; за
енергоефективни дейности и дейности по
саниране на сградата на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – 926 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална
сигурност“ по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2016 г.
(2) Увеличава показателите по чл. 26, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г., както следва:
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1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г. – със сумата в размер 34 048 хил. лв.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 г. – със сумата в размер
980 хил. лв.
Чл. 3. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на кмета на
Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9848

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г.
и бр. 36 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 22:
„22. провеж да държавната политика и
у пра ж н ява конт рола в област та на производството и търговията с тютюневите и
свързаните с тях изделия в съответствие с
правомощията, възложени му от Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане;“.
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2. Досегашните т. 22 – 37 стават съответно
т. 23 – 38.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 числото „575“ се заменя
с „583“.
§ 3. В чл. 14, ал. 5, т. 1 думите „Интегрираната стратегия за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност“
се заменят с „Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията
в Република България (2015 – 2020 г.)“.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните
със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра, както и в търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие в капитала
и в търговските дружества, чийто капитал е
собственост на тези дружества, в които няма
звено за вътрешен одит, като:“;
б) в т. 1 думите „със Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор“ се заменят
със „с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се съгласуват
от одитния комитет и се утвърждават от
министъра;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, а при необходимост – и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент за даване на увереност и
изготвя одитен доклад;“
д) създава се нова т. 8:
„8. документира, обсъжда и докладва в
зависимост от естеството на всеки одитен
ангажимент за консултиране резултатите от
неговото изпълнение;“
е) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. дава препорък и за подобряване на
дейностите в одитираните структури и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие, утвърден от
министъра или от упълномощено от него
длъжностно лице;“
ж) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея
след думите „на министъра“ се добавя „и на
одитния комитет“.
2. Алинея 3 се отменя.
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§ 5. Наименованието на раздел VI се изменя така:
„Раздел VI
Финансови контрольори“.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансовите контрольори са пряко
подчинени на министъра и осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.“
2. В ал. 2 думите „Финансовият контрольор извършва“ се заменят с „Финансовите
контрольори извършват“.
3. В ал. 3 думите „финансовият контрольор“
се заменят с „финансовите контрольори“.
§ 7. В чл. 19, т. 14 се правят следните изменения:
1. В буква „в“ думите „чл. 22б – 22г от Закона за обществените поръчки“ се заменят с
„чл. 42 от Закона за обществените поръчки“.
2. Буква „д“ се изменя така:
„д) изпраща до Регистъра на обществените
поръчки (РОП) на Агенцията по обществени
поръчки (АОП) обявления за приключване на
договорите по чл. 36, ал. 1, т. 4 и информацията
по чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки по реда на Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки;“.
§ 8. В чл. 20, т. 13 се правят следните
изменения:
1. Буква „г“ се отменя.
2. Буква „е“ се изменя така:
„е) поддържа и въвежда в предвидените
срокове данните за обществените поръчки в
специализирания софтуерен продукт – Електронен регистър за планиране, организация,
изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки, от областта на своята компетентност;“.
3. Буква „ж“ се изменя така:
„ж) подготвя и изпраща до РОП на АОП
в нормативно установените срокове информацията по чл. 36 от Закона за обществените
поръчки с изключение на тази по чл. 36, ал. 1,
т. 4 и чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки по реда на Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки;“.
4. В буква „з“ думите „чл. 22б – 22г от Закона за обществените поръчки“ се заменят с
„чл. 42 от Закона за обществените поръчки“.
§ 9. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Административно обслужване“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност и ц ялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, вк лючваща система за архивиране и съхраняване на доку-
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ментацията на Министерството, и изготвя
заверени копия на документи, съхранявани
в архива;
2. осигу рява дейност та по приемането
на заявления и искания, жалби и протести,
сигнали и предложения от физически и юридически лица, включително изслушването им
в определени и предварително оповестени
дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
3. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
4. координира и конт ролира осъществяването на комплексно административно
обслужване съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс;
5. приема, проучва, докладва и насочва по
компетентност кореспонденцията, постъпила
в Министерството;
6. изготвя справки за движението на документите, както и справки за изпълнението на
резолюциите на министъра и на началника
на кабинета на министъра;
7. координира подготовката, съгласуването
и внасянето на материалите на Министерството и на второстепенните разпоредители с
бюджет за заседанията на Министерския съвет;
8. подготвя справки и материали за министъра и политическия кабинет за заседанията
на Министерския съвет;
9. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
10. поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове и организира информирането на дирекциите относно актовете,
отнасящи се до дейността на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет;
11. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети
за изпълнението є;
12. изготвя справки и отчети за дейността
на Министерството, свързана с административното обслужване;
13. осъществява заявяването за вписване
на административните услуги, предоставяни
от Министерството, както и настъпилите
промени или заличавания в тях;
14. извършва дейността по заверката на
доку менти, издадени от Министерството,
включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката
е правоприемник;
15. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
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16. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.“
§ 10. В чл. 24, т. 7 думите „чл. 22б – 22г от
Закона за обществените поръчки“ се заменят
с „чл. 42 от Закона за обществените поръчки“.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. администрира режима по предоставяне
на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери
за многократно пълнене преди пускането им
на българския пазар;“.
2. Досегашните т. 6 – 8 стават съответно
т. 7 – 9.
§ 12. Приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на икономиката – 583 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експертни и технически
сътрудници
главен секретар
Инспекторат
дирекция „Вътрешен одит“
звено „Сигурност на информацията“
финансови контрольори
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“
дирекция „Административно обслужване“
дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Икономически политики за
насърчаване“
дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“
дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“
дирекция „Техническа хармонизация и
политика за потребителите“
Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“

10

5
1
6
6
4
2
110

38
19
11
9
18

15
444

33
25
19
34
222
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в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски
проекти и програми
служители в териториалните звена
дирекция „Външноикономическа
политика“
дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“

13
70
98
13“.

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9866

М И Н ИС Т ЕР С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 584
от 22 ноември 2016 г.

за изменение на Технически изисквания за
работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
(приети с Решение № 2152 от 21.11.2012 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 51 от 2013 г., бр. 29 и 75 от 2015 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от
Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 2 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
„7. 800 MHz – приложение № 7.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от мрежите
по чл. 1 са посочени в приложения № 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7.“
§ 3. В чл. 5 думите „в приложение № 7“
се заменят с „в приложение № 8“.
§ 4. В чл. 6:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват само когато при
правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията
съответстват на изискванията на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на радиосъоръжения (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.), Наредбата за съществените
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изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 23
от 2016 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за
използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. мон т и рат, под д ърж ат и използват
радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя,
така че както при нормална работа, така и в
условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на
домашните животни и защита на вещите;“.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 14 се изменя така:
„14. BEM (Block Edge Mask) е маска за
границите на радиочестотния блок. BEM
представлява маска на излъчването, която
се определя като функция на радиочестотата
спрямо границата на блок от радиочестотния
спектър, за който на конкретен оператор са
предоставени права за ползване. Маската се
състои от компоненти, които са в рамките
и извън рамките на блока и съответно определят разрешените нива на излъчване на
радиочестоти в назначения блок от радиочестотния спектър и извън него.“
2. Точка 17 се изменя така:
„17. TRP (Total Radiated Power) е обща
излъчвана мощност. TRP е мярка за мощността, която действително се излъчва от
антената. TRP се определя като интеграл
на мощността, предавана в различните направления, по цялата сферична повърхнина
на излъчване“.
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава нова т. 9:
„9. Решение за изпълнение на Европейската комисия 2010/267/ЕС от 6 май 2010 г.
относно хармонизирани технически условия
за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Европейския съюз.“
§ 7. Навсякъде в текста думата „радиоприложения“ се заменя с „мрежи“.
§ 8. Навсякъде в текста преди буквите
„ETSI TS/125 101“, „ETSI TS/125 104“, „ETSI
TS/125 106“ се добавят буквите „СД“.
§ 9. В приложение № 3 към чл. 4:
1. В ред 4 в колона „Описание“ думите
„Ширина на радиоканала не по-малка от
5 MHz“ се заменят с „Размерът на един блок
е кратен на 5 MHz“.
2. В ред 5 в колона „Параметър“ думите
„от един блок“ се заличават.
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3. В ред 5 в колона „Описание“ думите
„Ширината на лентата на един блок е кратна
на 5 MHz“ се заменят с „В съответствие с
приложената технология“.
4. В ред 15 в колона „Описание“ последният абзац се изменя, както следва:
„Радиосъоръжени ята, работещи в този
обхват, могат да използват и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена
мощност (e.i.r.p.), различни от посочените
в таблицата, при условие че се прилагат
подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС на Европейск и я
парламент и на Съвета за хармонизирането
на законодателствата на държавите членки
във връзка с предоставянето на пазара на
радиосъоръжения и за отмяна на Директива
1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на
защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.“
§ 10. Навсякъде в текста думите „Наредба
№ 9 от 1991 г.“ се заменят с „Наредба № 9
от 1991 г. за пределно допустимите нива на
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 4:
1. В ред 4 в колона „Описание“ думите „Ширина на радиокана ла – кратна на
5 MHz“ се заменят с „Размерът на един блок
е кратен на 5 MHz“.
2. Текстът на ред 4 в колона „Коментар“
се заличава.
3. В ред 5 в колона „Параметър“ се заличават думите „от един блок“.
4. В ред 5 в колона „Описание“ думите
„Ширината на лентата на един блок е кратна на 5 MHz в съответствие с приложената
технология за FDD не по-малка от 10 MHz
за TDD не по-малка от 5 MHz“ се заменят с
„В съответствие с приложената технология“.
5. В ред 11 в колона „Коментар“ се заличава
текстът „TRP е мярка за мощността, която
действително се излъчва от антената. TRP
се дефинира като интеграл от мощността,
предавана в различните направления, по
цялата сферична повърхнина на излъчване“.
6. В ред 13 в колона „Описание“ се заличават стандартите „БДС EN 302 544-1“ и
„БДС EN 302 544-2“.
7. В ред 15 в колона „Описание“ последният абзац се изменя, както следва:
„Радиосъоръжени ята, работещи в този
обхват, могат да използват и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена
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мощност (e.i.r.p.), различни от посочените
в таблицата, при условие че се прилагат
подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС на Европейск и я
парламент и на Съвета за хармонизирането
на законодателствата на държавите членки
във връзка с предоставянето на пазара на
радиосъоръжения и за отмяна на Директива
1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на
защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.“
§ 12. В приложение № 5 към чл. 4:
1. В ред 4 от колона „Описание“ думите „Ширина на радиокана ла – кратна на
5 MHz“ се заменят с „Размерът на един блок
е кратен на 5 MHz“.
2. В ред 5 в колона „Описание“ думите
„Ширината на лентата на един блок е кратна
на 5 MHz“ се заменят с „В съответствие с
приложената технология“.
3. В ред 13 в колона „Описание“ стандартите „БДС EN 302 623“ и „БДС EN 302 774“
се заличават.
4. Последният абзац в ред 15 в колона
„Описание“ се изменя, както следва:
„Радиосъоръженията, работещи в този
обхват, могат да използват и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена
мощност (e.i.r.p.), различни от посочените
в таблицата, при условие че се прилагат
подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС на Европейск и я
парламент и на Съвета за хармонизирането
на законодателствата на държавите членки
във връзка с предоставянето на пазара на
радиосъоръжения и за отмяна на Директива
1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на
защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.“
§ 13. В приложение № 6 към чл. 4:
1. В ред 4 от колона „Описание“ думите „Ширина на радиокана ла – кратна на
5 MHz“ се заменят с „Размерът на един блок
е кратен на 5 MHz“.
2. В ред 5 в колона „Описание“ думите
„Ширината на лентата на един блок е кратна
на 5 MHz“ се заменят с „В съответствие с
приложената технология“.
3. В ред 5 в колона „Параметър“ думите
„от един блок“ се заличават.
§ 14. Приложение № 7 към чл. 4 се изменя така:

Нормативна част

41 MHz дуплексно отстояние
Съгласно данните в таблицата по-долу

В съответствие с приложената технология
Издаване на разрешение

Посока/
разделяне

Предавателна
мощност/
плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Ра з ре ш ителен
режим

Допълнителни
съществени
изиск вания

6.

7.

8.

9.

10.

Гранични Честотен обхват на излъчванията извън блока
стойности извън
Радиочестоти, използблок
вани за връзката в обратна посока в режим
FDD

Ширина на измерваната честотна лента
5 MHz

Максимална средна e.i.r.p.
извън блока
– 49,5 dBm

Базови изисквания – маска за граница на блок, гранични стойности на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока

FDD

ВЕСТНИК

Допустими
честотни
планирания

В съответствие с приложената технология

Модулация/
ширина на
заеманата честотна лента

5.
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11.

Размерът на един блок е кратен на 5 MHz

Ра з пре д е л е н и е
на каналите

4.

Базови станции

ТX: 791-821 MHz
RX: 832-862 МHz

Предоставят се за ползване само
радиочестотните ленти, определени за граждански нужди в Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър
Крайни станции

790-862 МHz

ТX: 832-862 МHz
RX: 791-821 MHz

Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Приложение

Радиочестотна
лента

3.

Радиослужба

1.

2.

Подвижна и неподвижна

Параметър

№

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 800 MHz
Описание
Коментар

„Приложение № 7
към чл. 4
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№

Параметър

Описание

22 dBm
22 dBm
18 dBm

11 dBm

от –5 до 0 MHz от дол
ната граница на блока

от 0 до +5 MHz от горната граница на блока

от +5 до +10 MHz от
горната граница на
блока

Останали радиочестоти
за връзка FDD в права
посока

1 MHz

5 MHz

5 MHz

5 MHz

5 MHz

Ширина на измерваната
честотна лента

Радиочестотна лента
821-832 MHz

15 dBm

Защитна лента меж ду
г ра н и цата на лен тата
за връзка FDD в права
посока и границата на
лентата за връзка FDD в
обратна посока (дуплексна междина)

1 MHz

Радиочестотна лента
790-791 MHz

1 MHz

17,4 dBm

Защитна лента меж ду
границата на лентата за
радиоразпръскване при
790 MHz и границата на
лентата за връзка FDD в
права посока

Ширина на измерваната
честотна лента

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотен обхват на Максимална средна e.i.r.p.
излъчванията извън блока
извън блока

За една до четири антени

За една до четири антени

Коментар

118

Преходни изисквания – маска за граница на блок, гранични стойности за антена на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция
извън блока за радиочестоти, използвани като защитна лента

18 dBm

от –10 до –5 MHz от
долната граница на
блока

Радиочестотен обхват на Максимална средна e.i.r.p.
излъчванията извън блока
извън блока

Преходни изисквания – маска за граница на блок, гранични стойности за антена на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция
извън блока за радиочестоти на връзката FDD в права посока

С Т Р.
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Параметър

Планирани
промени

№

12.

Описание

0 dBm
(Р – 59) dBm
–23 dBm

Р ≥ 59

36 ≤ Р < 59
Р < 36

8 MHz

8 MHz

8 MHz

Ширина на измерваната
радиочестотна лента

23 dBm

Граничната стойност за мощността се определя като еквивалентната изотропно излъчена
мощност (e.i.r.p.) за крайни устройства, проектирани да бъдат
с фиксирано местоположение или
вградени и като обща излъчвана
мощност (TRP) – за крайни устройства, проектирани да бъдат
мобилни или мигриращи. E.i.r.p.
и TRP са еквивалентни за изотропни антени. За тази стойност
се допуска толеранс до +2 dB, за
да се отчетат функционирането
в екстремни околни условия и
производственото отк лонение.
Граничната стойност може да
бъде смекчена за специфични
приложения – например фиксирани крайни устройства в селски
райони, при условие че не се излага на риск защитата на други
услуги, мрежи и приложения и
са изпълнени трансграничните
задължения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Условия
за крайни
устройМаксимална средна
ства
мощност в рамките на
блока

Изисквания за вътрешността на блок – маска за граница на блок, гранична
стойност на излъчването от крайно устройство в рамките на блока за радиочестоти на връзката FDD в обратна посока

Максимална средна e.i.r.p.
извън блока

Условие за e.i.r.p. на базова станция в рамките
на блока, P dBm/
10 MHz

Базови изисквания – маска за граница на блок, гранични стойности за еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока
за радиочестоти под 790 MHz
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Информативна част

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14.

15.

Параметър

13.

№

ДЪРЖАВЕН

Нивата на маските за границите на блоковете се създават чрез комбиниране по такъв начин
на стойностите, посочени в таблиците, че граничната стойност за всяка радиочестота да
се получава от най-високата (т.е. минимално рестриктивната) стойност съгласно базовите
изисквания, преходните изисквания и изискванията за вътрешността на блока (когато са приложими). Маските за границите на блоковете са представени като горни граници за средната
еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) или общата излъчена мощност (TRP) за
осреднен интервал от време и за широчината на измерваната честотна лента. Във времето
e.i.r.p. или TRP се осреднява за активните части на импулсите на сигнала и съответства на
едно-единствено установяване на управлението на мощността. E.i.r.p. или TRP се определя
за измерваната радиочестотна лента, посочена в таблиците. Действителната широчина на
честотната лента на измервателното оборудване, използвано с цел проверка на съответствието,
може да бъде по-малка от измерваната честотна лента, посочена в таблиците. Освен ако не
е посочено друго, нивата на маските за границите на блоковете съответстват на мощността,
излъчвана от съответното устройство, независимо от броя на предавателните антени, с изключение на случая на преходни изисквания за базови станции, посочени за конкретна антена.
Тези технически параметри се прилагат като съществен елемент на техническите условия, необходими за гарантиране на съвместно съществуване на услугите. Предприятията могат да прилагат по-малко строги технически параметри при условие, че такива
са договорени между всички засегнати страни и че дейността им продължава да е в
съответствие с техническите условия, приложими за защита на други услуги, приложения или мрежи, и със задълженията, произлизащи от трансграничната координация.

Хигиенни изисквания

Електрическа защита на радиосъоръженията

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org
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Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Описание
Решение за изпълнение на Европейската комисия 2010/267/ЕС
ECC/DEC/(09)03
Доклад 30 на CEPT (CEPTREP030)
Доклад 31 на CEPT (CEPTREP031)
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-18
СД ETSI/TS 125 101
СД ETSI TS/125 104
СД ETSI TS/125 106
СД ETSI TS/136 101
СД ETSI TS/136 104
СД ETSI TS/136 106
Други приложими стандарти
БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 98

Параметър

Описание

Радиосъоръженията, работещи в този обхват, могат да използват и гранични стойности за мощността, различни от посочените в таблицата, при условие че се прилагат подходящи методи за
ограничаване на радиосмущенията, които са съобразени с Директива 2014/53/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка
с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО и предлагат
поне такова ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.

“

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за съоръжения за базови станции, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900
и GSM 1800, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Въведение и общи изисквания
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
потребителски съоръжения (UE)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
3: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) базови станции (BS)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA TDD) потребителски съоръжения (UE)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA TDD) базови станции (BS)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
11: Ретранслатори за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
14: Базови станции (BS) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
15: Ретранслатори за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 16: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен
широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

ВЕСТНИК

БДС EN 301 908-16

БДС EN 301 908-15

БДС EN 301 908-14

БДС EN 301 908-13

БДС EN 301 908-11

БДС EN 301 908-7

БДС EN 301 908-6

БДС EN 301 908-3

ДЪРЖАВЕН

БДС EN 301 908-2

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 511

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM). Радиопредаване и радиоприемане

БДС EN 301 502

„Приложение № 8
към чл. 5

Коментар

БДС EN 300 910

Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи

§ 15. Досегашното приложение № 7 става приложение № 8 и се изменя така:

№
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Председател:
Веселин Божков

“

ВЕСТНИК

9786

Заключителна разпоредба
§ 16. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

СД ETSI/TS 136 106 LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателен и приемен FDD ретранслатор

СД ETSI/TS 136 104 LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателна и приемна базова станция (BS)

СД ETSI/TS 136 101 LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE)

СД ETSI/TS 125 106 Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателен и приемен UTRA ретранслатор

СД ETSI/TS 125 104 Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателна и приемна (FDD) базова станция (BS)

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи
масиви от данни
СД ETSI/TS 125 101 Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателни и приемни (FDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-22

ДЪРЖАВЕН

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21: Дистанционно захранване

122

БДС EN 60950-21

БДС EN 301 908-17 Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 17: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен
широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
БДС EN 301 908-18 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/
EDGE (MSR) базова станция (BS)
БДС EN 301 908-19 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
19: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD
БДС EN 301 908-20 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
20: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD
БДС EN 301 908-21 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част
21: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD
БДС EN 301 908-22 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 22: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD
базови станции (BS)
БДС EN 302 326-1 Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови
системи за връзка до много точки
БДС EN 302 326-2 Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до много точки
БДС EN 302 326-3 Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
за радиоантени за връзка от много точки
БДС EN 60950-1
Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
РЕШЕНИЕ № 144
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ)
Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка (БНБ) за 2017 г., както
следва:
Бюджет 2017 г.
Хил. лв.
Показатели
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
1. Разходи, свързани с издръжката
на паричното обращение
2. Разходи за материали, услуги
и амортизации
3. Разходи за персонал

93 934
21 523
36 771
27 582

4. Разходи за социална дейност

2 355

5. Други административни разходи
2 298
6. Разходи, свързани с участие на
3 405
БНБ в ЕСЦБ
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
14 647
1. Финансиране на ново строителство,
2 149
реконструкция и модернизация
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
1 758
оборудване
3. Информационни системи на БНБ
10 736
4. Инвестиции, свързани с участието
4
на БНБ в ЕСЦБ
На основание чл. 50 ЗБНБ в 30-дневен срок
управителят на БНБ да представи на Народното
събрание приетия от Управителния съвет бюджет
на банката за 2017 г.
Управител:
Д. Радев
9816

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 463
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 418 от 29.09.2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние
и начална цена в размер 8240 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на обособен обект от административна сграда, построена в ПИ с идентификатор

10447.502.189 и с административен адрес ул. Н.
Габровски 78, Велико Търново, със стопанско
предназначение, представл яващ: „Търговск и
обект, разположен на партерен етаж, състоящ
се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1
и склад с идентификатор 10447.502.189.2.10, съгласно КККР на гр. Велико Търново, заедно със
съответстващите на обособената част идеални
части от общите части на сградата и идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер 800 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай, че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 2472 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба се извършват в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС, представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит,
да се заплати в левове по сметка № BG95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай, че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай,
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
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9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай, че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай, че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
9817

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 271
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27,
ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява ПУП – ПП в обхвата на имоти,
засегнати от трасето на местния път с № 000039,
върх у к а дас т ра л на основа с вк л юч ва не на
прилежащите пътни комуникации – части от
съседни имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Методиев
9788
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БКТП в ПИ 010084 в землището на гр. Перущица“, попадащ в териториите на две общини:
Стамболийски и Перущица, област Пловдив, с
трасе, нанесено с червена непрекъсната линия
на чертежа, с възложител „Феро трейд“ – ЕООД,
гр. Стамболийски.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є чрез областния управител на област
Пловдив пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
9787

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 230
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техни ческата инфрас т ру к т у ра за с т роеж: „Извънплощадкова канализация“, минаваща през
ПИ 000843 и ПИ 073001 – полски пътища, за
захранване на УПИ 036073 – Производствена,
складова и търговска дейност, в местност Ангелиница в землището на с. Белозем, община
Раковски (Решение № І, взето с протокол № 39
от 12.10.2016 г. на ЕСУТ).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
9818

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 305
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение с вх. № 745 от 4.11.2016 г. на кмета на
община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Кабелен електропровод 20 kV от БКТП „ПТЗ1“ до кабелна муфа, намираща се на границата
на землището на гр. Куклен, община Куклен,
и с. Крумово, община „Родопи“.
Председател:
Пл. Гошев
9627

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-5
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУ Т за линеен обект: „Подземен
кабел 20 kV от ВЕЛ „Водоснабдяване“ до нов

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 184
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-8, взето по
протокол № 4 от 16.08.2016 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
т ери т ориа лен о бх ват – поз ем лен и и мо т и с
идентификатори № 65365.24.637, 65365.24.621 и
65365.60.1 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови нужди и външно електрозахранване – ниско
напрежение, на строеж: „Малкоетажна жилищна
сграда“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.636, местност До банята,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на А ГК К – София, изменена със Заповед № КД-14-10-251 от
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13.07.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил,
с възложители Елисавета Григорова ЗахариеваИванова и Борислав Владимиров Иванов.
Председател:
И. Куйов
9789

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 517
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2,
чл. 105, т. 1, чл. 106 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ, протокол
от проведено на 27.09.2016 г. обществено обсъждане и протокол № 12 от 17.11.2016 г., Решение
№ I на ОЕС по чл. 127, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява общия устройствен план на община
Септември със схемите, правилата и нормативите
за неговото прилагане.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Септември.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
Председател:
Л. Влайков
9811
441. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
13 821 053
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 826 931
Инвестиции в ценни книжа
29 245 470
Всичко активи:
45 893 454
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 471 113
Задължения към банки
12 902 080
Задължения към правителството
и бюджетни организации
12 223 498
Задължения към други депозанти
1 272 705
Депозит на управление „Банково“
6 024 058
Всичко пасиви:
45 893 454
Подуправител на БНБ:
За главен счетоводител
К. Христов
на БНБ:
Л. Лозанова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 474
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 095 378
Дълготрайни материални и
нематериални активи
137 415
Други активи
8 818
Депозит в управление „Емисионно“ 6 024 058
Всичко активи:
8 303 143

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5   

Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 508 207
Други пасиви
208 632
Всичко задължения:
3 716 839
Основен капитал
20 000
Резерви
4 544 133
Неразпределена печалба
22 171
Всичко собствен капитал:
4 586 304
Всичко пасиви:
8 303 143
Подуправител на БНБ:
За главен счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
Л. Лозанова
9831
108. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебни
преводачи за нуждите на Националната следствена служба (обн., ДВ, бр. 5 от 2015 г.; доп.,
бр. 98 от 2015 г.)
Име

Езици

Владимир Георгиев Панов
арабски език
9514
109. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебни
преводачи за нуждите на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна
прокуратура (обн., ДВ, бр. 5 от 2015 г.; доп.,
бр. 98 от 2015 г.)
Име

Езици

Владимир Георгиев Панов
арабски език
9515
44. – 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 – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
1.1. Криминалистически експертизи на писмени доказателства
А лександър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Ас ен Йорда нов Д и м и т р ов, експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва лери Димит ров Стойков, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балис-
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тика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР –
30 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГП У – Пет рич, експерткриминалист.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов
стаж по специалността – 19 години в ОД на
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
А лександър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Ас ен Йорда нов Д и м и т р ов, експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва лери Димит ров Стойков, експерт к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР –
30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов
стаж по специалността – 19 години в ОД на
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
А лександър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Ас ен Йорда нов Д и м и т р ов, експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балис-
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тика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва лери Димит ров Стойков, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР –
30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов
стаж по специалността – 19 години в ОД на
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи.
1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биомет рични кримина листични експертизи
А лександър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Ас ен Йорда нов Д и м и т р ов, експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва лери Димит ров Стойков, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на
МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов
стаж по специалността – 19 години в ОД на
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи.
А лександър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Ас ен Йорда нов Д и м и т р ов, експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
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Ва лери Димит ров Стойков, експерт к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР –
30 години.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години; допълнителна к валификаци я – „Съдебна
медицина“, стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж –
11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специа лност – неврох иру рги я, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години, допълнителна к ва лификаци я – „Съдебна
медицина“, стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж –
11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специа лност – неврох иру рги я, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова К ичева – 10 години ста ж в
областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането
на ДНК анализа при разследвания и спорни
случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова К ичева – 10 години стаж в
областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането
на ДНК анализа при разследвания и спорни
случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специа лност – неврох иру рги я, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
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Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност – молекул ярна и функционална
биолог и я, к ва л ифи ка ц и я – биох и м и к – к л иничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД,
заемана длъжност – управител и експерт, трудов
стаж – 24 години.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Александър Димитров Попов, специалност
хирургия – хирургично отделение, стаж – 13 години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Ге о р г и И в а н о в И к о н о м о в – в и с ш е о б ра зова н ие, спец иа л нос т – х и ру рг и я, т ру дов
стаж – 15 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специа лност – неврохиру рги я, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Пет ър Йорданов Георг иев – висше образование, спец иа лност – медиц ина, мест оработа – Специа лизирана болница за активно
лечен ие на п невмоф т изиат ри я – у п ра ви т ел;
трудов стаж – 27 години; допълнителна квал ифи ка ц и я – спец иа л ис т по п невмолог и я и
фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград,
н-к отделение, трудов стаж – 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност
„Пс и х и ат ри я “ – пс и х и ат ри ч н и екс пе р т и зи ,
стаж – 8 години, ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж – 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност
„Пси х иат ри я“, с та ж – 7 г од и н и в ОДПЗС –
ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима – специалност „Психиатрия“,
трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност  
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев – специалност „Психиатрия“, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.
Ангелинка Давидкова Кожухарова – висше
образование, специалност „Психиатрия“, свободно практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р
Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност – психология, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 години.
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Васил Георгиев Мадолев – висше образование, специалност „Педагогика“ със специализация „Психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
доп. спец иа лизац и я – соц иа лна пси холог и я,
курс по клинична и консултативна психология.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, специалност „Социална психология“,
доп. квалификация „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи) – стаж като
вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност – психология, притежаваща
сертификати – психосоциални интервенции при
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и
зависимост от амфетамини и метамфетамини,
световна епидемия; взаимоотношения в екипа и
ефективна комуникация; доктор по педагогичес
ка и възрастова психология; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, професионална
квалификация – курс по клинична и консултативна психология – защитена дипломна работа
на тема „Физиологичен афект – наказателноправни аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова, висше образование, специалност „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност – социална психология,
стаж – 9 години.
С и л ви я С а вова М и т ева – висше обра зо вание, спец иа лност – пси холог и я, настояща
работа – Дневен цен т ър за възраст ни с у вреж дани я – психо-социа лни усл у ги, заемана
длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Гергана Васкова Станоева – висше образование, специалност – психология, магистър по
социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – асистент, д-р по психология, трудов стаж – 5 години.
Христина Звонкова Ангелова – висше образование, специалност – психология, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ
„Акад. Л. Стоянов“, Благоевград – педагогически съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов – висше образование, специалност – психология, социална
психология и социална превенция, социална
педагогика и социално подпомагане, философия,
месторабота – ДЦВУ – с. Ласкарево, община
Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матин я – висше
образование, специалност – юридическа психология, месторабота – Дневен център „Света
Неделя“, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 8 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше обр а з ов а н ие – с че т ов од н а о т че т но с т, т ру дов
стаж – 25 години.
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Василка Сотирова Иванова – счетоводство
и контрол, „ССБ – Счетоводна къща – БД“,
трудов стаж – 37 години.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-счетоводни експертизи.
Ж ивка Венгелова Па н дева, спец иа лнос т
„Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни
експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 14 години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Ро си ца К и ри лова Вел и нова – с т опа нско
управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
С т ефк а Кос та д и нова С ара н дева – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
контрол“, трудов стаж по специалността – над
10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
трудов стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 9 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование,
счетоводна отчетност, трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност – „икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
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Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност – икономистсчетоводител, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование, специалност – икономист – счетоводна
отчетност, трудов стаж – 30 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас К ирилов Вак линов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
трудов стаж – 34 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
контрол“, трудов стаж – 8 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“,
трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Бояд ж ийска – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
кон т р о л “, н ас т оя щ а ме с т о р аб о т а – „Ви д е с
Комерс“ – ООД, – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка
143 „Предоставяне на съвети и консултиране в
земеделието в България и Румъния“ по ПРСР,
трудов стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
доп ъ л н и т ел на к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н
експер т - сче т овод и т ел, д и п лом и ра н од и т ор,
трудов стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Румяна Стефанова Величкова – висше образоване, специалност – икономист по строителството, трудов стаж – 5 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – планиране и прогнозиране,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Тодор Георгиев Мушев – висше образование,
специалност „Икономика на труда“ на Ленинградския финансово-икономически инстит у т
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„Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалността – 31 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 25 години, сертификат – „Финансов
и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване
и стандарт за годност на български банкноти
и размени монети“, завършен курс за валутни
касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 години,
месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 години,
месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов с т а ж – 1 5 г од и н и , с т а ж к ат о в ещо
лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана
информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Благоевг ра д, заемана д л ъж ност – вът решен
одитор, притежаван сертификат за вътрешен
одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти.
А лексан д ър П ламенов Дин чев – висше
образование – специа лност „Счетоводст во и
контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител
на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност – икономика на труда, трудов
стаж – 5 години.
Ка лин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специа лност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Ж и вка Васи лева Би кова-Пенева – висше
образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
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Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност Икономика на вътрешната търговия, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
А лбена Фердинан дова Сот и рова – висше
образование, спец иа лност „Организац и я на
производството и управление на промишленос т та“, с лед д и п лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно-счетоводен експерт, сертификат „Межд у народни счетоводни стандарти“, месторабота – „Благоустройствени строеж и“ – ООД,
Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов
стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „А лфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
мест орабо та – Професиона л на г им нази я по
транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Коста дин Благоев Спасов – висше образова н ие, спец иа л нос т – и коном ис т - сче т ово дител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен
вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска – висше образование, специалност – икономист, месторабота – дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, заемана длъжност – старши
експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование – специалност „Икономика и управление
на кооперациите“ – счетоводни и финансовоценови експертизи.
Бра н и м и ра Георг иева Хрис т ова – висше
образование, спец. „Организаци я на производството и управлението в промишлеността“,
доп. к ва лификаци я „Проектиране на АСУ“;
„Оцен и т ел на цел и д ърж а вн и и о бщ и нск и
предприятия“, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образование, специа лност – икономист МТС, т рудов
стаж – 24 години.
Вангели я Григорова Серафимова – висше
образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование, специалност – икономист, организатор
на промишленото производство, трудов стаж
като главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по
специалността – 27 години.
Д и м и т ри н а Ге орг иева М и т р ева – висше
образование – специалност „Финанси“, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи к ация – оценител на машини и съоръжения.
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Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно
спец. образование, спец. „Икономика, планиране
и отчетност“ – 18 години стаж.
Йо рд а н к а К р ъ с т ев а Меж д у р еч к а – доп.
квалификация „Одиторски контрол на банки“ –
трудов стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование,
спец. „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Л ю б ом и р ова Да ви д кова – фи на нси
и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образование – специалност „Финанси“, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.
С неж а на Георг иева С и монск а-Ковачева,
висши образования – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като
директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител
на земеделски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, спец. „Икономика на промишлеността“ – 29 години трудов стаж.
С т ой не Н и колов Попов – и коном и че ско
планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност – икономистсчетоводител, трудов стаж – 9 години.
Първ а н В а с и лев Първ а нов – вис ше о б разование, икономист-счет оводи тел, т ру дов
стаж – 20 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Георг и А н донов Ма нолев – висше образ о в а н и е, и ко н о м и с т - с ч е т о в од и т е л , т р у д о в
стаж – 28 години.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност – икономист, икономика и
управление на търговията, трудов стаж – 20 години.
Благомир Иванов Томов – висше образование, специалност – икономист, икономика и
организация на труда, трудов стаж – 18 години,
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доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка ц и я – оцен и т ел на
недвижими имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас К ирилов Вак линов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
трудов стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – финанси и кредит, трудов
стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност „Финанси“; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години;
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов – висше образование,
специалност – организация на производството
и управление в промишлеността, допълнителна
квалификация – банки и банково дело, трудов
стаж – 34 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна к ва лификаци я – оценка на земеделск ите
з ем и, подо бр ен и я т а върх у т я х и т ра й н и т е
насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – А Д – отговорник-офис, трудов
стаж – 19 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат – „Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – планиране и прогнозиране,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж: в сферата на
промишленост та – 7 години, и в сферата на
застраховането – 10 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
трудов стаж – 25 години, сертификат „Финансов
и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване
и стандарт за годност на български банкноти
и размени монети“, завършен курс за валутни
касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 г одини,
месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
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т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 години,
месторабота Консултантск и к лъстер „Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен
вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов с т а ж – 1 5 г од и н и , с т а ж к ат о в ещо
лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана
информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лизаци я“ – ЕООД – Благоевг ра д, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти.
А лексан д ър П ламенов Дин чев – висше
образование – специа лност „Счетоводство и
контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител
на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Виолета Христова Василева-Талупска – висше образование, специалност „Статистика“, месторабота – ЕТ „Иван Талупски“ – счетоводител
на граждански договор, трудов стаж – 13 години, сертификат „Международни счетоводни
стандарти“.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Ка лин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специа лност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Ж и вка Васи лева Би кова-Пенева – висше
образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската
дейност, трудов стаж – 35 години.
А лбена Фердинан дова Сот и рова – висше
образова н ие, спец иа л нос т „Орга н иза ц и я на
производството и управление на промишленос т та“, след д и п лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъ-
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дебно-счетоводен експерт, сертификат „Межд у народни счетоводни стандарти“, месторабота – „Благоустройствени строеж и“ – ООД,
Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов
стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „А лфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
мест орабо та – Професиона л на г им нази я по
транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Коста дин Благоев Спасов – висше образова н ие, спец иа л нос т – и коном ис т - сче т ово дител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен
вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност – икономистсчетоводител, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност „Финанси“, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна к ва лификаци я – оценка на земеделск ите
з ем и, подо бр ен и я т а върх у т я х и т ра й н и т е
насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – А Д, отговорник-офис, трудов
стаж – 19 години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование,
специалност – аграрна икономика, настояща
мес т орабо та – „Ви дес Комерс“ – ООД – заемана длъж ност – счетоводител, т рудов
стаж – 12 години.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 г одини,
месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов ста ж по спец иа лност та – 10 г одини,
месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен
вътрешен одитор.
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Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
т ру дов с т а ж – 1 5 г од и н и , с т а ж к ат о в ещо
лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана
информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лизац и я“ – ЕООД, Бла г оевг ра д, заема на д л ъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти.
А лексан д ър П ламенов Дин чев – висше
о бра з ова н ие, спец иа л но с т „С че т оводс т во и
контрол“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител
на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Ж и вка Васи лева Би кова-Пенева – висше
образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската
дейност, трудов стаж – 35 години.
А лбена Фердинан дова Сот и рова – висше
образование, специа лност „Организаци я на
производството и управление на промишленос т та“, след д и п лом на к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно-счетоводен експерт, сертификат – Межд у народ н и сче т овод н и с та н дар т и, мес т оработа – „Благоустройствени строежи“ – ООД,
Благоевград, – отчетник – счетоводство, трудов
стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, Благоевград,
вис ше о б р а з ов а н ие, с пец и а л но с т – и коно мист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ
„А лфа ВИ“, заемана длъж ност – у правител,
т рудов ста ж – 36 години, оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
мест орабо та – Професиона лна г имнази я по
транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. С ъдебна и н женерно -т ех н и ческа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия
на труд.
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Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметри я и картог рафи я“, ста ж – 39 години, доп.
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на техн.
дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
и ПП, управление на качеството.
Валентин Георгиев Юруков – специалност
„Ге оде зи я, к ар т ог рафи я и ф о т ог ра ме т ри я“
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
с пец и а л но с т – з емеус т р ойс т в о, ме с т о р аб о та – Областна администрация – Благоевград,
главен експерт по териториално устройство,
стаж – над 20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование, специалност – машинен инженер, трудов
стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков – висше образование, спец. геодезия, началник-отдел „Държавна собственост“ при областна администрация – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – машинен инженер,
стаж по специалността – 6 години, експертизи
за мерки и измервателни уреди и технически
надзор.
Димит ър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност – инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално образование, специалност – среден техник
геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вът реш но г орене, т ру дов с та ж – 23 г од и н и,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
И л и а н а Д и м и т р о в а В а к а н и н а -Ч у ч у к о ва – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог,
и „С т р ой ком“ – ООД , Бла г о евг ра д, т ру дов
стаж – 18 години.
Или я Иванов А нгелов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж – над 10 години; практика,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях, техн. дейности при прилагане на
ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане,
извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
ст роителен ин женер – ста ж 26 години, като
вещо лице – 10 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето,
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер,
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доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка ц и я – оцен и т ел на
недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи
в горския фонд.
П а в л и н а К и ри лов а И в а нов а – с пец и а лност – инженер по горско стопанство, специализация „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образование – специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие, 33 години ста ж, доп. к ва лификаци я – оценка на
машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално
образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, спец. „Геодези я“, ин женер-геодезист,
стаж – 40 години, доп. квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати
за химическата и хранителната промишленост,
трудов стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и
ел. обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов
стаж – 11 години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
И ва н И л иев А н г елов – висше обра зование, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – 15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, трудов стаж – 38 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и к ар т ог рафи я“, доп ъ л н и т ел н и к ва л ифи к ации – оценител на земеделски земи, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Радой Манчев Хаджиев – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, месторабота – Община Благоевград,
главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.
Ф и д а н а Ко с т а д и нов а Попов а-Г ра з д и ло ва – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща
лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов
стаж по специалността – 26 години.
М и х а и л С т ой чев М а знев – висше о бразова н ие, спец иа л но с т – ма ш и нен и н женер,
с лед д и п лом на к ва л ифи к а ц и я „Педа г ог и к а“,
сертификат за автоексперт-оценител и оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; методология, проблеми и аспекти,
месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов
стаж – 5 години.
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Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност „Проучване на полезни
изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог-про
учвател, и преквалификация „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж: в сферата на
промишленост та – 7 години, и в сферата на
застраховането – 10 години.
Иван Николов Евтимов – висше образование,
специалност „Геодезия“, трудов стаж – 38 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност „Строителство на сгради
и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специа лност „Топлинна и масообменна техника“ – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим
оцен и т ел и п редс та ви т ел по и н д ус т риа л на
собственост /патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна
квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели;
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн; оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на
документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп.
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва н г ел и я Георг иева М и лен кова – висше
образование, специалност – машинен инженер,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, спец. „Технология и организация на
автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност – преподавател-инструктор.
Живко Митков Стаменов – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт,
трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, специализация „Организация и
безопасност на движението“, стаж – 24 години.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Ра йка Асенова Чинг ова – висше образо вание, спец. „Тех нологи я и организаци я на
автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофи т Ри лск и“ – Благоевг ра д, п реподават ел,
стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо
лице.
Светослав Методиев Миленков – висше образование, машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
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пазарна стойност, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт,
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в
областта на ценообразуването на недвижимите
имоти и строителството.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“, трудов стаж – 10 години.
М и х а и л С т ой чев М а знев – висше о бразова н ие, спец иа л но с т – ма ш и нен и н женер,
след д и п лом на к ва л ифи ка ц и я „Педа г ог и ка“,
сертификат за автоексперт-оценител и оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; методология, проблеми и аспекти,
месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов
стаж – 5 години.
Вангел Кирилов Попов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
квалификация – машинен инженер, трудов стаж
по специалността – 20 години, сертификат за
автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат за автоексперт-оценител, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вът реш но г орене, т ру дов с та ж – 23 г одини,
сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия
на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите и металообработващата техника, НИК
катедра „МТМ“, научен сътрудник – 14 години,
дефектоскопия визуално-оптична, електронна
микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност – строителен инженер,
трудов стаж – 36 години.
М и т ко И ва нов С амард ж иев – висше об разова н ие, спец иа л нос т – и н женер по п ро мишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 17 години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител на земеделски земи.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образование, спец. „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и
7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност „Компютърни системи и технологии“, месторабота – „Стефиели“ – ЕООД,
управител, трудов стаж – 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – машинен инженер,
специализаци я – автоматизаци я и компют ъризация на промишленото производство, месторабота – ТБА „Консулт“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образование,
специалност – строителен инженер по пътното ст рои т елст во, доп ъ лни т елна к ва лификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образова н ие – спец иа л нос т – с т рои т елен и н женер
по промишлено и граж данско строителство,
оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над
30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев – специалност – военен инженер по промишлено и гражданско строителство, месторабота – ЕТ „Иван
Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
Мари на Пе т р ова С а пар евск а – спец иа лност – строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, профил пречистване на питейни
води, месторабота – В и К – ръководител-отдел, трудов ста ж – 11 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мари я И ва нова Васи лева – висше образование, спец. „Промиш лено и г ра ж данско
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Па вел А лекса н д ров М и ха й лов, спец иа лност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т ру дов
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специа лност – ст рои телен ин женер по п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елс т во, доп.
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
ста ж – 31 години, допълнителна к ва лификация – оценка на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност – строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
С неж а на Георг иева С и монск а-Ковачева ,
висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като
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директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител
на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил
„ВК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка ц и я – оцен и т ел на
недвижими имоти.
Станка Василева Маркова – висше образование – специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрения и насаждения в тях, трудов
стаж – над 25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти; оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 32 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти, на
цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско
дружество, на земеделски земи, подобренията
и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ми лена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов
стаж – 24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност „Архитекту ра“, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност – архитект, трудов
стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“ – технология; настояща месторабота – Общински съвет – гр. Сандански, трудов
стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща
месторабота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД,
заемана длъжност – управител, трудов
стаж – 23 години.
Ф и д а н а Ко с т а д и нов а Попов а-Г ра з д и ло ва – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща
лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов
стаж по специалността – 26 години.
Лефтер Стоянов А лександров – висше образование, специалност „Промишлено и граждан-
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ско строителство“, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и
упражняващ строителен надзор по част „Строителна“, притежаващ лиценз за извършване на
строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 39 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи к ация – оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше
образование, специалност – архитект, настояща
месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана
д л ъж ност – главен арх и т ек т и ди рек т ор на
дирекция „Устройство на територията и инвестиционната политика“, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел
„Арх итек т у рно-ст роителен конт рол“, т рудов
стаж – 26 години.
Асен Георгиев Ерделски – средно специално
образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради
и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – гр. Струмяни, главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт,
трудов стаж – 30 години, притежаваща сертификат и лиценз за оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова – висше образование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, месторабо та – „ А д и Проек т“ – ООД – у п ра ви т ел,
трудов стаж – 15 години.
А н у ш к а К р ъ с т ева Ко с т а д и нова – висше
образование, специалност „Архитектура“, член
н а К а м а р ат а н а а рх и т ек т и т е в Б ъ л г а ри я ,
вписана в публичния регистър съгласно Закона за к улт у рното наследство в областите
на дейност по консервац и я и реставрац и я,
свързани с опазването на следните културни
ценности – архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни
структури и територии, както и етнографски
с т ези хара к т ерис т и к и, мес т орабо та – „П А
А лтернатива АМ“ – ООД – управител, трудов
стаж – 11 години.
Йорда н к а С т е фа нова Н и колова – висше
о бра зова н ие, спец иа л но с т „Пр ом и ш лено и
гражданско строителство“, месторабота – „Конзол“ – ООД, София, заемана длъжност – инженер по строителство на сгради и съоръжения,
трудов стаж – 38 години.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност „Противопожарна техника
и безопасност“, трудов стаж – 30 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Юли Илиев Златанов – висше образование,
специалност – електроинженер, професионална
квалификация – обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, месторабота – ЕТ „ЕЛ АРТ – Юли Златанов“ – управител,
трудов стаж – 12 години.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист
по молек ул ярна и фу нк циона лна биологи я,
биохимик – клиничен химик.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебна химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование, квалификация – инженер-химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекул ярна и фу нк ционална
биологи я“, к ва лификаци я – биохимик – к линичен химик, месторабота – „Проген“ – ООД,
заемана длъжност – управител и експерт, трудов
стаж – 24 години.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“,
трудов стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“,
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана
д л ъж нос т – гла вен и нспек т ор, о тдел „ЗЖ “,
трудов стаж по специалността – 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев – висше образование, спец. лозаро-градинарство, овощарство,
зеленчукопроизводство и полевъдство; квалификация – агроном, стаж – 35 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, стаж – 10 години, оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Цон к а И ва нова Мари на – спец иа л нос т –
агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев – висше образование, специалност „Полевъдство“, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка
143 „Предоставяне на съвети и консултиране в
земеделието в България и Румъния“ по ПРСР,
трудов стаж – 22 години.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. К лас „Оценителни експертизи“
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
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на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, стаж – 39 години, доп.
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на техн.
дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
и ПП, управление на качеството.
Бра н и м и ра Георг иева Хрис т ова – висше
образование, спец. „Организаци я на производството и управлението в промишлеността“,
доп. к ва лификаци я „Проектиране на АСУ“;
„Оцен и т ел на цел и д ърж а вн и и о бщ и нск и
предприятия“, стаж – 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова – оценител на
недвижими имоти.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация – лицензиран оценител
на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, спец. „Технология и организация на
автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова – висше образован ие, спец иа л нос т – с т рои т елен и н женер по
пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия, оценител на животни и експертизи
в животновъдството.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вът реш но г орене, т ру дов с та ж – 23 г од и н и,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Или я Иванов А нгелов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж – над 10 години; практика,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях, техн. дейности при прилагане на
ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане,
извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими
имоти, на земеделски земи и подобренията върху
тях, строителен инженер – стаж – 26 години,
като вещо лице – 10 години.
К и та Н и колова С т ои лова – висше образование, специа лност – ст роителен ин женер
по промишлено и граж данско строителство,
оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над
30 години.
К р у м я н а Л ю б е н о в а Бу м б а р о в а – в и с ш е
образование, специалност „Архитектура“, сво-
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бодно практикуващ архитект, трудов стаж по
специалност та – 28 години, доп. к валификация – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
М а р и н а Пе т р о в а С а п а р ев с к а , с п ец и а лност – строителен инженер по водоснабдяване и
канализация, профил „Пречистване на питейни
води“, мест орабо та – В и К – ръководи т елотдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер,
доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка ц и я – оцен и т ел на
недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи
в горския фонд.
Павел А лександров Михайлов – специалност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т рудов
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Па в л и на К и ри лова И ва нова – спец иа лност – инженер по горско стопанство, специализация „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образование, специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие, 33 години
стаж, доп. квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специа лност – ст рои телен ин женер по п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елс т во, доп.
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно ст роителство, свободна професи я,
трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
С в е т о с л а в Ме т од иев М и лен ков – висше
образование, машинен инженер, сертификат
за а вт о т ех н и че ск и експер т изи – п р о блем и,
методика, пазарна стойност, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов – висше образование, спец. „Геодези я“, ин женер-геодезист,
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност – строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
С неж а на Георг иева С и монск а-Ковачева,
висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като
директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител
на земеделски земи.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител на финансови институции.
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Станка Василева Маркова, висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрени я та и наса ж дени я та в тя х,
трудов стаж – над 25 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специа лност – ст роителен ин женер
по промишлено и граж данско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти; оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, стаж – 32 години, допълн. квалификация – оценка на недвижими имоти, на
цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско
дружество, на земеделски земи, подобренията
и насажденията.
Цон к а И ва нова Мари на – спец иа л нос т –
агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител на земеделски земи.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност „Автомобилен транспорт,
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в
областта на ценообразуването на недвижимите
имоти и строителството.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия
и к ар т ог рафи я , доп ъ л н и т е л н и к в а л ифи к ации – оценител на земеделски земи, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“.
Ф и д а н а Ко с т а д и нов а Попов а-Г р а з д и ло ва – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаваща
лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов
стаж по специалността – 26 години.
Мари я И ва нова Васи лева – висше образование, спец. „Промиш лено и г ра ж данско
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
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доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка ц и я – оцен и т ел на
недвижими имоти.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж: в сферата на
промишленост та – 7 години, и в сферата на
застраховането – 10 години.
Гергана Герасимова Таскова – висше образование, специалност „Право“, настояща месторабота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван
сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Е лен а М ари нов а Ц в е т ков а – вис ше о б разование, спец иа лност – водоснабд яване и
канализация, месторабота – Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен
експерт, трудов стаж – 30 години, притежаващ
сертификат и лиценз за оценител на недвижими имоти.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител
на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Иван Коста динов Бузов – висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация, пречистване на водите, месторабота – „А митех“ – ЕООД, сертификат – оценка
на недвижими имоти, трудов стаж – 16 години.
Гергана Димитрова Маркова – висше образование, специалност – биология, професионална
квалификация – биолог, сертификат за оценка
на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
трудов стаж – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
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сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Дея н Георг иев Цонев – висше обра зование, специалност „А грохимия с фермерство
и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на
права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на търговски предприяти я и вземани я, сертификат за оценка на
недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на
селскостопански земи, сертификат за съдебен
експерт по цени и ценообразуване на обекти,
сг ра ди, машини и съоръжени я, мест орабо та – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „А лфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Иван Николов Иванов – висше образование, специалност – топлинна и масообменна
техника – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим
оцен и т ел и п редс та ви т ел по и н д ус т риа л на
собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна
квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели;
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн; оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анета Георгива Сталева, минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия
на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност – ергономия, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев – висше образование, спец. – разработка на полезни изкопаеми,
доп. квалификация – минен инженер, трудов
стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Вио ле т а С т оя нова Ко с т ова – у ч и т е л по
френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни, стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   

На деж да Самои лова Па ла г и й на – т ру до воп ра вн и, зас т ра ховат ел н и и оси г у ри т ел н и
проблеми.
Рая Тодорова Барбулска – начална педагогика, 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско
стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност – инженер по горско стопанство,
трудов стаж – 40 години.
Ис т а л иа на М и рчова С т ои л кова – висше
образование, специалност – водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно
огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси,
револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие,
боеп ри паси за ог нес т рел но ор ъ ж ие, ловно
оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов
стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност – технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната
среда – води и възду х, предотвратяване или
нама л яване на вредното въздействие върх у
околната среда от образуване и управление на
отпадъците, употреба и съхранение на опасни
химични вещества, трудов стаж – 41 години,
консултант по екология.
Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност – история, допълнителна
квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети,
датиращи от поне 100 години, които са открити
при разкопки и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически
колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров – висше образование, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов
стаж по специалност та 36 години, вписан в
публичния регистър на физическите лица за
упражняване на лесовъдска практика.
А не л и я Л и чев а И в а нов а – вис ше о б р азова н ие, спец иа л но с т – г ор ско с т опа нс т во,
специализация – стопанисване на гори, месторабота – „Югозападно държавно предприятие“
ДП, заемана длъжност – главен експерт „Инвентаризация на горски територии – държавна
собственост“, трудов стаж – 15 години.
Кру м Лазаров Иванов – висше образован ие, спец иа л нос т – фи л мово и т елевизионно операт орс т во, п роф есиона л на к ва л ифи-
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к а ц и я – фи л мов и т е леви зионен операт ор,
месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по
филмово и телевизионно операторство, трудов
стаж – 11 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биолог и я, к ва л ифи к а ц и я – биох и м и к – к л иничен химик, месторабота – „Проген“ – ООД,
заемана длъжност – управител и експерт, трудов
стаж – 24 години, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми,
с молекулярно-генетични методи.
Иван Николов Иванов – висше образование, специалност – топлинна и масообменна
техника – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим
оцен и т ел и п редс та ви т ел по и н д ус т риа л на
собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна
квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели;
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн; оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Експер т иза в сферата на у п равление на
здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ, при
Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2017 г.
1. Преводачи – английски език
Елена Иванова Божанина – висше образование, специа лност – маркетинг, месторабо та – „И н т ерби л д“ – ООД , заема на д л ъ жност – управител, притежаващ сертификат за
меж дународен английски за лица, говорещи
друг език – С 1 от 17.06.2007 г.
Кристина Веселинова Младенова – висше
образование, специалност „Английска филология“ (магистър), месторабота – „Младенови
консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач с английски език.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност „Английска филология“,
месторабота – ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
Зарка Тодорова Захариева – висше образование, специалност „А нглийска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – преводач.
Красимира Методиева Митева – висше образование – международни отношения с положен
държавен изпит по английски език.
Мария Руменова Каменичка – висше образование – английска филология.
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Иванка Славчова Сакарева – висше образование – английска филология и приложна
лингвистика, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – главен
асистент по английски език, докторант по юридически английски, трудов стаж – 12 години.
Румяна Стойчева Петкова – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота – „Високоговорители“ – АД, Благоевград, заемана длъжност – технически секретар.
Благица Арезанова – висше образование,
специалност „Английска филология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен
преводач в съда от македонски на английски
и български език и обратно.
Юл и я на Ни колова – висше образова н ие,
специалност „Английска филология“.
2. Преводачи – гръцки език
Николай Стоянов Лазаров – висше образование, специалност – инженер по радиотехника,
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана
длъжност – управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С1
от 20.09.2005 г. съгласно Общата европейска
езикова рамка.
Илчо Георгиев Илиев – висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С1
от 20.09.2006 г., съгласно Общата европейска
езикова рамка.
Л ю б ом и р М и т ков Георг иев – висше о б ра з ов а н ие, с пец и а л но с т „Пра в о“, н и в о н а
владеене на гръцки език – ниво С2 съгласно
Общата Европейска езикова рамка, преводач,
стаж – 3 години.
3. Преводачи – македонски език
Лат инка Мановска – висше образование,
специалност „Психология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на
Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на български език и обратно.
Благица Арезанова – висше образование,
специалност „Английска филология“, притежаваща документ от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен
преводач в съда от македонски на български и
английски език и обратно.
Юл и я на Ни колова – висше образова н ие,
специалност „Английска филология“ и диплома за завършено гимназиално образование в
Република Македония.
4. Преводачи – руски език
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специа лност „Руска филологи я“,
месторабота – ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
5. Преводачи – турски език
Бейхан Неджиб Мустафа – висше образование, ниво на владеене на турски език – С2
съгласно Общата европейска езикова рамка,
месторабота – „Тюркуаз БГ“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител.
9232
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Андрей Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на имот № 4.13,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9644
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Андрей Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на имот № 21.17,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9645
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Андрей Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на имот № 2.70,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9646
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Анна Стоилкова Джалева, наследник на Славе Марянов
Влахов, собственик на имот № 11.1, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9647
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Аспарух
Янев Марчев, наследник на Яне Стоянов Марчев/
Марчов, собственик на имот № 57.12, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9648
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Божидарка
Атанасова Рангелова, наследник на Божана Данаилова Кьосева, собственик на имот № 216.40,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9649
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Боян
Атанасов Шкембов, наследник на Яне Давитков
Гошев, собственик на имот № 56.2, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9650
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Валери
Венелинов Ханджийски, наследник на Райна Костадинова Ханджийска, собственик на имот № 7.7,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9651
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Валери Милчов Георгиев, наследник на Крум
Петров Айков, собственик на имот № 447.7, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9652
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ванина
Иванова Първанова, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9653
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Васил
Янев Стойнев, наследник на Магда Георгиева
Пазвантова, собственик на имот № 38.35, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9654
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Василка
Иванова Димитрова, наследник на Димитър Христов Пеов/Пеовски, собственик на имот № 11.16,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9655
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Василка
Йорданова Манчева, наследник на Богдан Николов
Алексов, собственик на имот № 57.10, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9656
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Венцислав
Стефанов Пържов, наследник на Стефан Янев
Пържов, собственик на имот № 7.10, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9657
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
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държавната собственост съобщава на Венцислав
Стефанов Пържов, наследник на Маргита/Маргарита Петкова Пържова, собственик на имот № 7.2,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9658
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виктория
Кирилова Милкова, наследник на Крум Стоянов
Давидков, собственик на имот № 57.15, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9659
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виктория
Кирилова Милкова, наследник на Яна Николова
Давидкова, собственик на имот № 66.16, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9660
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Владимир
Красимиров Тимев, наследник на Божана Данаилова Кьосева, собственик на имот № 216.40,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9661
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Александров Георгиев, наследник на
Стоилко Стойчев Поповски/Стоилко Стойчов
Попов, собственик на имот № 7.3, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9662
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Георгиев Тупаров, наследник на Георги Иванов
Тупаров, собственик на имот № 11.26, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9663
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Райчев Атанасов, наследник на Димитър Лазаров
Джалев/Николов, собственик на имот № 1.38,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9664
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Райчев Атанасов, наследник на Димитър Лазаров
Джалев/Николов, собственик на имот № 1.25,
намиращ се в землището на с. Градево, община
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Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9665
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Райчев Атанасов, наследник на Димитър Лазаров
Джалев/Николов, собственик на имот № 1.21,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9666
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Стоименов Захариев, наследник на Стоимен Захариев
Моабетски/Гошев, собственик на имот № 2.73,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9667
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Стоименов Захариев, наследник на Стоимен Захариев
Моабетски/Гошев, собственик на имот № 30.6,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9668
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Стоименов Захариев, наследник на Стоимен Захариев
Моабетски/Гошев, собственик на имот № 0.292,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9669
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Стоименов Захариев, наследник на Стоимен Захариев
Моабетски/Гошев, собственик на имот № 1.6,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9670
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Гергана Стоичкова Маркова, наследник на Давидко Христов
Милчев, собственик на имот № 37.17, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9671
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Гълъбина
Илиева Бракаданска, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9672
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Даниела
Георгиева Николова, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9673
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дарина
Петрова Петрова, наследник на Петър Николов
Пържов, собственик на имот № 63.6, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9674
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дарина
Петрова Петрова, наследник на Петър Николов
Пържов, собственик на имот № 66.15, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9675
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 79.5, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9676
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 68.8, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9677
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 66.13, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9678
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Дафина Любенова Кимчева, наследник на Иван
Петров Тодорин, собственик на имот № 66.8, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9679
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37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 80.2, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9680
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 80.7, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9681
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Дафина
Любенова Кимчева, наследник на Иван Петров
Тодорин, собственик на имот № 83.8, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9682
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Боянова Георгиева, наследник на Яне Давитков
Гошев, собственик на имот № 56.2, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9683
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Йорданова Крекманска, наследник на Милчо Стоилков Крекмански, собственик на имот № 0.681,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9684
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Йорданова Крекманска, наследник на Милчо Стоилков Крекмански, собственик на имот № 0.869,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9685
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Йорданова Крекманска, наследник на Милчо Стоилков Крекмански, собственик на имот № 0.679,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9686
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Димитър
Ангелов Топалски, наследник на Маргита Николова Сиджимкова, собственик на имот № 7.1,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9687
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
Илиева Мановска, наследник на Христо Николов
Мановски, собственик на имот № 38.31, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9688
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елена Щерева Дреновичка, наследник на Елена
Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на
имот № 4.13, намиращ се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9689
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елена Щерева Дреновичка, наследник на Елена
Николова Дреновска/Дреновичка, собственик
на имот № 21.17, намиращ се в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
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нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9690
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елена Щерева Дреновичка, наследник на Елена
Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на
имот № 2.70, намиращ се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9691
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емил
Митков Манов, наследник на Милчо Димитров
Манов, собственик на имот № 37.14, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9692
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емил
Митков Манов, наследник на Милчо Димитров
Манов, собственик на имот № 38.15, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9693
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Живка
Серафимова Широканска, наследник на Борис
Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9694
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Живко
Ангелов Илиев, наследник на Стоица/Стоян
Ангелов Драгов, собственик на имот № 79.19,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9695
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Костадинов Джатев, наследник на Вельо
Георгиев Манов, собственик на имот № 216.7,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9696
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Костадинов Джатев, наследник на Вельо
Георгиев Манов, собственик на имот № 216.13,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9697
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55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Петров Христов, наследник на Румена Николова
Черкезова, собственик на имот № 2.75, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9698
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Петров Христов, наследник на Румена Николова
Черкезова, собственик на имот № 4.14, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9699
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Иван Славов Кантурски, наследник на Цвета Георгиева/
Славева Кантурска, собственик на имот № 0.219,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9700
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Иван Славов Кантурски, наследник на Цвета Георгиева/
Славева Кантурска, собственик на имот № 0.220,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9701
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Иван Славов Кантурски, наследник на Цвета Георгиева/
Славева Кантурска, собственик на имот № 2.57,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9702
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Тодоров Балабанов, наследник на Божана
Данаилова Кьосева, собственик на имот № 216.40,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9703
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Трифонов Донев, наследник на Стоица/Стоян
Ангелов Драгов, собственик на имот № 79.19,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9704
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Стоянов Найденов, наследник на Никола
Иванов Мавродиев, собственик на имот № 3.10,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9705
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Стоянов Найденов, наследник на Никола
Иванов Мавродиев, собственик на имот № 3.7,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9706
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йордан Христов Манов, наследник на Янчо
Манов Костов, собственик на имот № 216.6, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9707
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Ангелова Атанасова, наследник на Христо Николов Мановски, собственик на имот № 38.31,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9708
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Ангелова Атанасова, наследник на Илия Милушев/Милошов Шопов, собственик на имот № 37.6,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9709
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йорданка Ангелова Атанасова, наследник на
Илия Милушев/Милошов Шопов, собственик
на имот № 38.20, намиращ се в землището на
с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9710
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Стоилова Иванова, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9711
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
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Стоименова Стефанова, наследник на Сотир Николов Янев/Петров, собственик на имот № 0.265,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9712
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ирена
Божидарова Лукич-Дерейчик, наследник на Сотир
Иванов Манов/Мановски, собственик на имот
№ 37.15, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9713
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Камелия
Йорданова Марчева, наследник на Богдан Николов
Алексов, собственик на имот № 57.10, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9714
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Кантелина
Костова Китанова-Сарафова, наследник на Борис
Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9715
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73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Кирил
Русинов Чобанов, наследник на Стоица/Стоян
Ангелов Драгов, собственик на имот № 79.19,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9716
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Кирилка
Стефанова Николова, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9717
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Красимир
Димитров Едипов, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9718
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Любима Росенова Едипова, наследник на Борис
Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9719
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Любка
Георгиева Таушанска, наследник на Иванка Николова Христова/Попхристова, собственик на
имот № 4.15, намиращ се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9720
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Ненчов Смиленов, наследник на Смилен Ангелов
Петров, собственик на имот № 37.10, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9721
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Ненчов Смиленов, наследник на Смилен Ангелов
Петров, собственик на имот № 38.17, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9722
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Магдалена
Тодорова Динова, наследник на Иван Давидков
Янчов, собственик на имот № 56.3, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9723
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Малин Лефтеров Стефанов, наследник на Стоян
Милчов Арнаутски, собственик на имот № 216.37,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9724
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Маргарита
Димитрова Цилева, наследник на Злата Георгиева
Даскалова, собственик на имот № 62.1, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9725
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Марина
Василева Янова, наследник на Георги Николов
Табутов, собственик на имот № 0.879, намиращ
се в землището на с. Церово, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9726
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Симеонова Джалева, наследник на Симеон
Серафимов Джалев, собственик на имот № 1.39,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9727
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Симеонова Джалева, наследник на Симеон Серафимов Джалев, собственик на имот № 1.22,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9728
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мая
Спасова Вакареева, наследник на Сава Стоянова
Китанова, собственик на имот № 37.7, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9729
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Мая
Стойчева Ридарска, наследник на Георги Стойчев
Царев, собственик на имот № 11.17, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9730
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милен
Иванов Манов, наследник на Борис Костадинов
Китанов, собственик на имот № 0.928, намиращ
се в землището на с. Церово, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9731
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Миленко
Давидков Бобошевски, наследник на Яне Давитков Гошев, собственик на имот № 56.2, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9732
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милко
Бориславов Величков, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9733
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91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милко
Костадинов Стоянов, наследник на Костадин
Иванов Златков, собственик на имот № 37.31,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9734
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милко
Костадинов Стоянов, наследник на Костадин
Иванов Златков, собственик на имот № 37.34,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9735
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Митко
Костадинов Безински, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9736
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Надежда
Петрова Ангелова, наследник на Петър Николов
Пържов, собственик на имот № 63.6, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
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отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9737
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Надежда
Петрова Ангелова, наследник на Петър Николов
Пържов, собственик на имот № 66.15, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9738
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Наталия
Георгиева Кехайова-Теодосиадис, наследник на
Димитър Христов Пеов/Пеовски, собственик
на имот № 11.16, намиращ се в землището на
с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9739
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Николай Мирчов Цветин, наследник на Петър
Георгиев Цветин, собственик на имот № 211.4,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9740
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
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управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Нина Стоилкова Джалева, наследник на Славе Марянов
Влахов, собственик на имот № 11.1, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9741
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Митков Деничин, наследник на Крум
Сандев Деничин, собственик на имот № 216.34,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9742
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петър
Тодоров Ангелов, наследник на Борис Костадинов
Китанов, собственик на имот № 0.928, намиращ
се в землището на с. Церово, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9743
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петя
Тодорова Балабанова, наследник на Божана Данаилова Кьосева, собственик на имот № 216.40,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9744
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Росен
Захариев Романенко, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9745
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Росен
Лозанов Алексов, наследник на Богдан Николов
Алексов, собственик на имот № 57.10, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9746
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Севдалина Асенова Дафева, наследник на Асен
Ангелов Духарски, собственик на имот № 216.33,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9747
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Снежина
Василева Кръстева-Якмова, наследник на Славе
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Кръстев Дафков, собственик на имот № 448.1,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9748
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Спартак Валериев Георгиев, наследник на Крум
Петров Айков, собственик на имот № 447.7, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9749
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Спартак Валериев Георгиев, наследник на Магда
Петрова Айкова, собственик на имот № 447.8,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9750
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Спас Георгиев Дамянов, наследник на Магда Георгиева
Пазвантова, собственик на имот № 38.35, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9751
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109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Лазар Иванов
Богдански, собственик на имот № 2.79, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9752
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Спас Георгиев
Христов/Кантурски, собственик на имот № 3.11,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9753
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Лазар Иванов
Богдански, собственик на имот № 21.16, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9754
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Спас Георгиев
Христов/Кантурски, собственик на имот № 0.248,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9755
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Лазар Иванов
Богдански, собственик на имот № 2.61, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9756
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Драганов Христов, наследник на Спас Георгиев
Христов/Кантурски, собственик на имот № 2.68,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9757
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стефанка
Методиева Попова, наследник на Методи Стойчев
Ников, собственик на имот № 0.343, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9758
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
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км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стоян Костадинов Стоянов, наследник на Костадин Иванов
Златков, собственик на имот № 37.31, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9759
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стоян Костадинов Стоянов, наследник на Костадин Иванов
Златков, собственик на имот № 37.34, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9760
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Страхил
Христов Димитров, наследник на Стойо Митев
Царев, собственик на имот № 11.33, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9761
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Страхил
Христов Димитров, наследник на Христо Андонов
Димитров, собственик на имот № 57.41, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9762
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Таня Георгиева Смиленова, наследник на Смилен Ангелов
Петров, собственик на имот № 37.10, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9763
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Таня Георгиева Смиленова, наследник на Смилен Ангелов
Петров, собственик на имот № 38.17, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9764
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Теменужка Атанасова Начева, наследник на Атанас Христов Начов, собственик на имот № 79.16,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9765
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава на
Теменужка Атанасова Начева, наследник на Атанас Христов Начов, собственик на имот № 225.1,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9766
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Теменужка
Войнова Балабанова, наследник на Воин Георгиев
Цветков, собственик на имот № 69.19, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9767
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Теменужка
Войнова Балабанова, наследник на Китан Иванчов
Новоселски, собственик на имот № 66.4, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9768
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Теменужка
Войнова Балабанова, наследник на Воин Георгиев
Цветков, собственик на имот № 66.5, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9769
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127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тодорка Димитрова Овчарска, наследник на
Димитър Иванчов/Иванов Манов, собственик на
имот № 2.80, намиращ се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9770
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тодорка Димитрова Овчарска, наследник на
Димитър Иванчов/Иванов Манов, собственик
на имот № 31.16, намиращ се в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9771
129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тодорка Димитрова Овчарска, наследник на
Димитър Иванчов/Иванов Манов, собственик
на имот № 21.10, намиращ се в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9772
130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Фидана
Велинова Влахова, наследник на Софика Иванова
Данчова, собственик на имот № 31.13, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
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Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9773
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Христина
Костадинова Димитрова, наследник на Христо
Николов Мановски, собственик на имот № 38.31,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9774
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Янко
Иванов Механджийски, наследник на Софика
Иванова Данчова, собственик на имот № 31.13,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9775
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Благой
Стоилов Гошев, собственик на имот № 47.10, намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9776
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
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път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Борислава
Богомилова Урдарска, собственик на имот № 11.9,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9777
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Борислава
Богомилова Урдарска, собственик на имот № 11.30,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9778
136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Борислава
Богомилова Урдарска, собственик на имот № 56.1,
намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9779
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Вяра Александрова Попова, наследник на Давидко Митев/
Димитров Попов, собственик на имот № 46.1,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9780
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138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Светлин
Захариев Романенков, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9781
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Вера Кирилова Узуни, наследник на Стоян
Атанасов Драгов, собственик на имот № 79.17,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9782
140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Вера Кирилова Узуни, наследник на Стоян
Атанасов Драгов, собственик на имот № 216.16,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9783
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12. – Управителният съвет на Национално
сдружение по терапевтична езда и хиппотерапия „Устрем“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
3.02.2017 г. в 13 ч. в София, ул. Гургулят 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението; 2. приемане
на отчет за дейността на УС на сдружението;
3. вземане на решение за п рек ратяване на
дейността на сдружението и вписване на това
обстоятелство в съдебния регистър на Софийския градски съд и в регистър БУЛСТАТ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
9862
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Глобално партньорство
по водите – България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.02.2017 г. в 10 ч. в София
1000, ул. Христо Белчев 14, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад за дейността и финансов отчет за изминалата 2016 г.; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет и избор на нови; 3. избор
на нов председател; 4. предложение за промяна
на седалището на сдружението; 5. приемане на
плана за дейността на сдружението за 2017 г. и
бюджета; 6. определяне на размера на членския
внос за 2017 г. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.  Материалите за събранието са на
разположение на посочения адрес.
9852
2. – Управителният съвет на „Сдружение с
нестопанска цел за археологически проучвания и екологична защита на археологически
паметници – Копам БГ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 15.03.2017 г. в 9 ч. в София, ул.
Бунтовник 35, ет. 9, ап. 37, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на управителния съвет
на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
бъде проведено един час по-късно при същия
дневен ред.
9825
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