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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Четвъртък, 29 декември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на
бюджетните организации, част от държавния
бюджет, които прилагат програмен формат
на бюджет в рамките на утвърдените им със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. разходи по области на
политики и бюджетни програми съгласно
приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението
на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. за национално представителните
организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно
приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на
субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. за юридическите лица с нестопанска
цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните по предложение на първостепенния
разпоредител с бюджет на Държавен фонд
„Земеделие“ съгласувано с минист ъра на
финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г.
по сметката за средства от Европейския съюз
на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до
един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя
за у твърж даване от Министерск и я съвет

годишни разчети за 2017 г. по сметката за
средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ утвърждават годишни разчети за
2017 г. на другите сметки за средства от
Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се
прилага режимът на сметките за средства
от Европейския съюз, и ги представят на
министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2017 г. на другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 1631 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 413 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. от бюджета на Министерството
на образованието и науката за Българската
академия на науките и за държавните висши
училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от
Закона за публичните финанси се извършват
на ниво показатели, утвърдени в приложение
№ 5, както и по показателите по отделните
бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени
и администрирани разходи, по бюджетите
на бюджетните организации, утвърдени в
приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 – 115
и 117 от Закона за публичните финанси се
представят в Министерството на финансите
от съответния първостепенен разпоредител
с бюджет на ниво показатели, утвърдени в
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приложение № 5, а за тези, които прилагат
програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми
по бюджетите на бюджетните организации,
утвърдени в приложение № 1.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (1) Определя средствата от държавни я бюд жет за ст удентск и столове и
студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,10 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски
столове и общежития“ – ЕА Д, София, и от
бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между
субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3
от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по
бюджетите на държавните висши училища
и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се
използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29
от Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 86 от 20 08 г.; изм. и доп.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от
2016 г.), се определя в размер до 30 лв. и се
предоставя от бюджета на Министерството на
образованието и науката по реда на чл. 112,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при
спазване на приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 12. (1) Определя минимален размер на
добавката за условно постоянни разходи във
формулите за разпределение на средствата
по стандарти за дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 282,
ал. 19, т. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, както следва:
1. за училище – 29 000 лв.;
2. за детска градина – 19 000 лв.
(2) Първ о с т епен н и я т р а з по р ед и т е л с
бюджет може да определи по-нисък размер
на добавката за условно постоянни разходи
за училище от минималния по ал. 1, т. 1,
но не по-малко от 20 000 лв., при усло-
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вие че общият размер на допълнителната
компонента за условно постоянни разходи,
определена съгласно стойностите по ал. 1,
т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер
на средствата, разпределяни по формули за
съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на
добавката за условно постоянни разходи за
детска градина от минималния размер по
ал. 1, т. 2, но не по-малко от 11 000 лв., при
условие че общият размер на допълнителната
компонента за условно постоянни разходи,
определена съгласно стойностите по ал. 1,
т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер
на средствата, разпределяни по формули за
детските градини.
(4) Размерът на добавката за условно
постоянни разходи за детска градина може
да бъде намален до 4500 лв., ако средният
брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител
с бюджет, е под 40.
(5) Първ о с т епен н и я т р а зпо р ед и т е л с
бюджет може да не определя добавката за
условно пос т оя н н и разход и за у ч и л ища,
които имат статут на защитени съгласно
По с т а нов лен ие № 212 на М и н ис т ер ск и я
съвет от 2008 г. за приемане на критерии
за определяне на защитените у чилища в
Република България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от
2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и
бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. Неусвоени те к ъм 31 декември
2017 г. средства по приложение № 5, раздел I,
т. 1 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г. се
възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 14. (1) Субсидиите от цент ра лни я
бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по приложение № 4,
раздел II, т. 3 към чл. 50, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. се предоставят при условия и по
ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически
превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ,
т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г. за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз
на пътници на територията на Република
България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред,
определени с дългосрочен договор, сключен
меж ду минист ъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
железопътния превозвач.
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(3) Неусвоените към 31 декември 2017 г.
средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2018 г., а по ал. 2 – до
31 декември 2017 г., по сметката, от която
са получени.
Чл. 15. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
утвърждава разпределението на капиталовите
трансфери за 2017 г. по раздел II, т. 2, 3 и
4 от приложение № 5 към чл. 50, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
в съо т ветст вие с д ъ лг осрочни я дог овор,
сключен между министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на
инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – в съответствие с договора
по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието
и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери,
придружени с обяснителна записка, и годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в
Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, разпределени в годишната програма
по ал. 1, т. 3, се вк лючват и средства за
финансиране от бенефициента и за данък
върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
и по Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2017 г. се
утвърждават от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2017 г. и се представят в
Министерството на финансите в срок до 10
дни след утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети
Национална компания „Железопътна инфраст ру к т у ра“, „БД Ж – Път ни ческ и превози“ – ЕООД, и Държавно предпри ятие
„Пристанищна инфраструктура“ представят
в Министерството на финансите информация
за фактически изпълнените и разплатени
капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2017 г.
средства по ал. 1 за разплащане на факти-
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чески изпълнени към същата дата видове
и количества работи и дейности и други
разходи, предвидени в годишния план за
капиталовите трансфери, се възстановяват
до 31 януари 2018 г. по сметката, от която
са получени.
Чл. 16. (1) Утвърденият общ лимит на
разход в размер до 91 499 хил. лв. и усвояванията в размер до 39 150,5 хил. лв. по
държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се разпределя по
бюджетите на първостепенни разпоредители
с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о – о бщо ра з ход и – 73 9 05,2 х и л. л в., и усвоя ва н и я –
39 150,5 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо разходи – 13 486 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката – общо
разходи – 1 991,3 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 672,1 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо
разходи – 602,3 хил. лв.;
6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 323,8 хил. лв.;
7. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 280,4 хил. лв.;
8. Министерството на икономиката – общо
разходи – 156,5 хил. лв.;
9. Министерството на земеделието и храните – общо разходи – 50,3 хил. лв.;
10. Министерството на образованието и
науката – общо разходи – 31,1 хил. лв.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват
съответните промени по бюджетите си на
базата на отчетените приходи, разходи и
операции в частта на финансирането, като
уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи
по д ържавни т е инвест иц ионни заем и се
променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5
и 6 от Закона за публичните финанси по
бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по държавни
инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2016 г.,
първостепенните разпоредители с бюджет
приоритетно разходват наличните средства
по съответните проекти, като те не следва
да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да
извършва компенси рани п ромени в разпределението на разходите и усвояванията
по д ърж а вн и т е и н ве с т и ц ион н и заем и и
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държавните инвестиционни заеми с краен
бенефициент – търговско дружество, по ал. 1,
като уведомява съответните първостепенни
разпоредители с бюджет.
Чл. 17. (1) За компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния
бюджет се предоставят 96 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 17 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския и
междуселищния автомобилен транспорт – до
37 800 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и у ченици по
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование – до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право
на безплатно пътуване при изпълнение на
служебните си задължения в съответствие
със Закона за Министерството на вътрешните
работи, Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – до
16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в
срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката
в срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределят по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 4.
(5) Разп ределени я та на средст вата по
ал. 2 – 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в
наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1
и 2 и при наличие на свободни средства по
отчет към 30 септември 2017 г. министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията съгласувано с министъра на
финансите може да извършва компенсирани
промени в разпределението на средствата по
ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1,
т. 3 допълнително финансиране може да
се осигури чрез компенсирани промени по
фу нк ци я „Образование“ при услови ята и
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по реда, предвидени в наредбата по § 4 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 18. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 50,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при
условията и по реда, предвидени в наредбата
по § 4 от зак лючителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 404 226 лв. по бюджетите
на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини
по сключени договори за доставка на хляб
и основни хранителни продукти за 2017 г. в
планински и малки селища с население до
500 жители (без курортите), разпределени
съгласно приложение № 6.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1
се извършва на два етапа:
1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в
срок до един месец след влизането в сила
на постановлението;
2. окончателно – в срок до 11 декември
2017 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите
на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството
на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) К метовете на съответните общини
осъществяват контрола върху изпълнението
на дейностите по доставка на хляб и основни
хранителни продукти два пъти седмично в
планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по
предназначение при спазване на Закона за
обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(6) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 20. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства
се възстановяват в централния бюджет до
15-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до
8 декември 2017 г.
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(2) В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – не по-късно от 15 декември
2017 г., министърът на финансите извършва
необходимата пром яна за намал яване на
бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер
на възстановените средства за съответното
тримесечие.
Чл. 21. През 2017 г. при необходимост
могат да се откриват социални услуги за
деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на
освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
в резултат от закриването на домовете за
медико-социални грижи за деца.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1050 хил. лв. за финансиране
на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.
Средствата се предоставят по бюджетите на
общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
на общините след разкриване на услугата
по предложение на министъра на труда и
социалната политика.
(3) Министърът на труда и социалната
политика предлага на минист ъра на финансите в срок не по-късно от 1 септември
2017 г. да извърши компенсирани промени по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2017 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(5) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 23. (1) За изплащане на действително
извършени пътни разходи на правоимащи
болни от централния бюджет се предоставят
средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за
четвъртото тримесечие – не по-късно от 11
декември 2017 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата
по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 24 февруари 2017 г.
Сп ис ък ът с ъд ърж а да н н и по общ и н и за
прогнозния брой на правоимащите пациенти
по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за
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броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и
състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително
извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията
на работа на органи те на медицинската
експертиза и на регионалните картотек и
на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и
бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет се
предоставят средства в размер до 300 хил. лв.
по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за
четвъртото тримесечие – не по-късно от 11
декември 2017 г.
Чл. 25. За финансиране на подготовката,
осигуряването и дейността на доброволните
формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности на
основание чл. 42 и 43 от Закона за защита
при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита
при бедствия, приета с Постановление № 143
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16
от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 26. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки
на Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в
размер до 180 хил. лв. се предоставят по
бюджета на община Кърджали.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската
академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2017 г.; средс т вата се п редос та вя т на
Инстит у та по аст рономи я с Национа лна
астрономическа обсерватория за ремонт на
лещата, телескопа и камерите в Национална
астрономическа обсерватория „Рожен“.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(3) Министърът на образованието и науката
извършва съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2017 г. и уведомява министъра
на финансите.
(4) Министърът на финансите извършва
налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г.
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Чл. 28. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции
определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на
децата в детските ясли, на децата в детските
кухни и на здравните медиатори по общини
в делегираните от държавата дейности по
здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването
в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на
броя на децата в детските ясли, на децата
в детските кухни и на здравните медиатори
към 1 януари 2017 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 10 април 2017 г. да извърши компенсирани
промени по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2017 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз
основа на които се разпределят средствата
по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на
образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по
ал. 3 министърът на финансите извършва
промени по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2017 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
учениците и на децата в детските градини,
наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за
учебната 2016 – 2017 г., които се финансират
по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 29. (1) Остат ъчните салда от конв е р т и руем и т е в а л у т н и н а л и ч но с т и к ъм
31 декември 2016 г. в задграничните представителства на Република България могат
да се ползват за смет ка на у т върденото
бюджетно взаимоотношение с централния
бюджет на бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г., а в Центъра на
промишлеността на Република България в
Москва, Руската федерация – за сметка на
утвърденото бюджетно взаимоотношение с
централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
(2) Реализираните приходи във валу та
от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на
Република България, могат да се използват
за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките
на утвърдения му бюджет за 2017 г.
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Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2800 хил. лв. по бюджета
на Министерството на външните работи за
сметка на разчетените приходи и на разходи
по централния бюджет от постъпления от
действия на разпореждане и управление на
имоти в чужбина, намалени със съответните
разходи по реализацията на сделката, които
са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите
и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на
външните работи на базата на фактически
реа лизи рани т е пост ъп лени я о т дейст ви я
на разпореждане и управление на имоти в
чужбина над разчетените по бюджета му по
този показател, като уведомява министъра
на финансите.
(3) С ъ с су мата по а л. 1 с е п ромен я т
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 31. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета
на Министерство на икономиката в размер
10 000 хил. лв. за изпълнението на програми
за техническа ликвидация и консервация
на обекти от миннодобивния отрасъл и за
саниране на околната среда по търговски
д ру жест ва от въгледобива, рудодобива и
уранодобива.
Чл. 32. Предвидените в централния бюджет
средства за осигуряване на обезщетяването
на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на
територията се отпускат от Министерството
на финансите по правоимащи инвеститори
(общини, Министерството на вътрешните
работи, жилищностроителни кооперации,
изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща
се от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 33. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавни я
бюджет на Република България за 2017 г.
се разходват при спазване на приложимите
правила за държавните помощи въз основа
на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Определя лимит в размер 15 на сто от
средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от
бедствия като допълващо финансиране към
одобрения бюджет на съответната бюджетна
организация и/или осигурените средства от
други източници.
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(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и
ведомствата от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, се превеждат по бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с
бюджет до 15-о число на месеца, следващ
месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по
бюджетите им и по централния бюджет за
възстановяване в резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години,
се п ревеж дат кат о т рансфер по о тделно
открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
Министерството на вътрешните работи в
Българската народна банка до 15-о число
на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са
предназначени. Операциите и наличностите
по тази сметка се отразяват в отчетността
на централния бюджет и не се включват в
бюджета на Министерството на вътрешните
работи. Възстановените суми се отчитат по
централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера
на постъпилите по сметката по ал. 4 суми
министърът на финансите извършва промени
по централния бюджет за възстановяването
им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия и увеличение на постъпленията
от възстановени трансфери. Тези промени се
отразяват в централния бюджет като общи
суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5
могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Наличните към 31 декември 2017 г.
по сметки на общините неусвоени средства,
отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2018 г. за обектите, за които са
предоставени.
(8) А линеи 1, 3 и 6 се прилагат и за
разпоредителите с бюджет, които прилагат
системата на делегираните бюджети.
Чл. 34. Средствата от общия бюджет на
Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при
участие в заседания на работните формати
на Съвета на Европейския съюз постъпват
по отделно открита сметка на централния
бюджет в Българската народна банка и се
отчитат като намаление на разходите на
централния бюджет.
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Ч л. 35. От средс т вата, п ред ви ден и за
краткосрочни командировки в чужбина за
2017 г., приоритетно се предоставят средства
за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерск и я съвет от 20 04 г. (обн.,
ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и
86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2
от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от
2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.,
бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57
от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).
Чл. 36. (1) Средствата, изразходвани за
участие на делегати на Българската народна
банка в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз, които попадат
в обхвата на действащото към момента на
пътуването решение на Генералния секретар
на Съвета/Върховния представител за Общата
външна политика и политика на сигурност
относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват
в двумесечен срок на Българската народна
банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат
на Съвета на декларираните от Република
България и подлежащи на възстановяване
разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1
се извършва въз основа на отправено от
Българската народна банка писмено искане
до министъра на финансите след срока по
ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите
на централния бюджет.
Чл. 37. (1) Бюджетните организации по
приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за
представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в
Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите
по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят с указания на министъра
на финансите.
(3) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет по бюджетите на организациите по
ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето
им в Министерството на финансите при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 38. Разходите за представителни цели
на бюджетните организации се определят,
както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър,
ръководител или от колективния орган на
управление;
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2. на облас т н и т е а д м и н ис т ра ц и и – о т
министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията
по чл. 90 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 39. (1) Бюджетните организации могат
да извършват разходи в полза на работниците
и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата
им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата
и обратно, когато те се намират в различни
населени места – за лица със специалност и
квалификация, изискващи се за съответната
длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени
с длъж ностните характеристик и, работодателят, а за дейностите, финансирани от
общинските бюджети – общинският съвет,
у твърж дава списък на длъжностите и на
лицата, които имат право на транспортни
разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в
рамките на средствата по бюджетите, не се
считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на
документи, удостоверяващи извършването
им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 40. (1) Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите
се суми за данъци и осигурителни вноски
се предвиждат по съответните бюджети в
рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до
3 на сто от утвърдените разходи за основни
заплати на лицата, назначени по трудови
правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, Закона за Министерството на
вътрешните работи, Закона за Националната
служба за охрана и от Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“, а се разходват през
годината на базата на начислените средства
за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват
чрез съответните бюджети в рамките на
бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва
дължимите осигурителни вноски и данъци
за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
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(5) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за Националната служба за охрана и
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния
министър (ръководител).
Чл. 41. Минист ърът на финансите въз
основа на предложения от министъра на
образова н ие т о и нау к ата, м и н ис т ъра на
здравеопазването, министъра на културата,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани
промени на бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2017 г.
в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата
дейности и/или от промяна в натуралните
пок а з ат е л и по фу н к ц и и т е о б р а з ов а н ие,
здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и
религиозни дейности, отбрана и сигурност
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. средства.
Чл. 42. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата,
детските градини и обслужващите звена в
системата на предучилищното и училищното
образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства
в срок до 7 работни дни от получаването
им от централния бюджет. За училищата,
вк л ючен и в С ЕБРА , п р едо с т а вя не т о на
средствата се извършва чрез залагането на
месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура
и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и
целевите средства в срок до 7 работни дни
от получаването им от централния бюджет.
Чл. 43. (1) Министърът на образованието
и науката извършва промени на трансферите
за държавните висши училища по и между
елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от
Закона за висшето образование, по реда
на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите
за издръжка на обучението се извършват
при запазване на еднакъв базов норматив
за всички държавни висши училища и за
всички професионални направления.
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(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от
чл. 91 от Закона за висшето образование, и
не представляват елемент на субсидията по
чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват
по отделен елемент – „Други трансфери“.
Чл. 44. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат
да се извършват основни ремонти и да се
придобиват дълготрайни активи за сметка
на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали
в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване
на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови
разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на
средствата за сметка на собствени приходи,
както и в случаите по ал. 2 не могат да се
финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване
на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.
Чл. 45. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното
образование могат да планират средства
за поевтиняване на храната за учениците
в рамките на средствата по делегираните
бюджети.
Чл. 46. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2017 г. места в детските ясли,
детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги
и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи
на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1
през годината може да се осигури и чрез
компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. средства.
(3) О т с лед в а щ ат а бюд же т н а г од и н а
фи н а нс и ра не т о може д а с е о с и г у ри по
стандартите за съответните делегирани от
държавата дейности, при условие че местата
са разкрити не по-късно от 30 юни 2017 г.
Финансирането на разкритите след 30 юни
2017 г. места в детските ясли, детските кухни,
специализираните институции за социални
услуги и социалните услуги, предоставяни
в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на
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общините или чрез компенсирани промени
в съответните функции по предложение на
секторните министри.
Чл. 47. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите
на общините през 2016 г., без тези по ал. 2
и 3, се разходват за същата цел през 2017 г.
за сметка на преходните остатъци, като при
остатък той се възстановява в държавния
бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
(2) Неусвоените до 31 януари 2017 г. целеви трансфери, предоставени на общините за
предходни години по реда на наредбата по § 4
от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози, се възстановяват в
същия срок по сметка на централния бюджет.
(3) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2016 г. за аванс за
покриване на част от транспортните разходи
за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2016 г., по реда на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2016 г.
за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи
за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.),
се възстановяват по сметка на централния
бюджет до 31 януари 2017 г.
(4) Неусвоените средства от предоставени
целеви трансфери по бюджетите на общините
през 2017 г., без тези по ал. 5 и 6, се разходват за същата цел през 2018 г. за сметка на
преходните остатъци, като при остатък той
се възстановява в държавния бюджет в срок
до 20 декември 2018 г.
(5) Неусвоените до 31 януари 2018 г. целеви трансфери, предоставени на общините
през 2017 г. по реда на наредбата по § 4 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози, се възстановяват в
същия срок по сметка на централния бюджет.
(6) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. за аванс за
покриване на част от транспортните разходи
за доставка на хляб и основни хранителни
прод у кти за 2017 г., се възстановяват по
сметка на централния бюджет до 31 януари
2018 г.
Чл. 48. (1) Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 51 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане, регламентирани с Наредба
№ РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ
ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от
2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно
поддържане и снегопочистване на общин-
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ските пътища за 2016 г. могат да се използват за същата цел през 2017 г., както и за
разплащане на просрочени задължения за
дейността.
(3) При наличие на остатък от средствата
по ал. 2 същият се възстановява в държавния
бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
Чл. 49. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. общините не могат да финансират
разходи за общинската администрация за:
леки автомобили, включително за плащания
по договори за лизинг от предходни години,
мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 50. (1) Общините представят на Фонд
„Социална закрила“ в края на всеки месец
при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика,
информация за таксите за социални услуги,
определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от
Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 вк лючва и
отчетни данни на начислена основа.
Чл. 51. (1) До 20 на сто от ежемесечно
превежданите от държавния бюджет средства
за социални помощи могат да се разходват за
предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната
политика определя конкретния размер, вида
и начина на предоставяне на социалните
помощи в натура.
Чл. 52. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества
с 50 и над 50 на сто държавно участие, за
високотехнологични дейности с национално
значение по критерии и по ред, определени
от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. за тази дейност, и при спазване
на прилож имите правила за държавните
помощи.
Чл. 53. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ за
следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти
при ж ивотозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии
и лек ар с т вен и п р од у к т и и конс у мат и ви
за парентерално хранене за пациенти със
„синдром на късото черво“;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с
активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация
на пациенти с туберкулоза и с неспецифични
белодробни заболявания;
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4. амбулаторно проследяване и лечение
на пациенти с ХИВ и стационарно лечение
на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение
на пациенти с инфекциозни заболявания за
предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение
и специализирани грижи за деца с висок
медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия;
10. осигуряване на медицински изделия
за интервенционално лечение на мозъчносъдови заболявания, които не се заплащат
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Министерството на здравеопазването
субсидира държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ и държавни
и общински центрове за психично здраве за
следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с
пси х ични забол явани я, субстит у иращи и
поддържащи програми с метадон и дневни
психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана
от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ
за оказване на спешна медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния, преминали
през спешни отделения, които пациенти не са
хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на
консултативна медицинска помощ на спешни
пациенти по искане на дежурните екипи в
центровете за спешна медицинска помощ в
случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25
от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването
субси ди ра общ инск и лечебни заведени я,
които се намират в труднодостъпни и/или
отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва
по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз
основа на едногодишни договори в рамките
на средствата за тези дейности по бюджета
на Министерст во то на зд равеопазването
за 2017 г. и при спазване на приложимите
правила за държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят
критериите и редът за финансиране на ле-
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чебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали
осъществяват правото си на отдих и лечение.
Ч л. 54. Необход и м и т е разход и за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9
от Закона за здравето се осиг у ряват със
средства от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 55. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани
от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2016 г., получават
изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2017 г. за дейностите, изпълнени по
договорите до края на 2016 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
Чл. 56. (1) Снабдяването на здравните
и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи
и инст ру ментари у м, медицинска тех ника
и апаратура, предвидени в нормативен акт
или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове
и проекти, се осъществява от бюджета на
Министерството на здравеопазването по реда
на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 57. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства
за провеждане на специализации в системата
на здравеопазването могат да се предоставят
на висши училища, на Военномедицинската
академия, на второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването,
на лечебни и здравни заведения, в които се
извършва обучение при условията и по реда
на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.).
Чл. 58. (1) Министърът на финансите може
да не одобри смени на обслужващите банки
на министерствата и ведомствата, чиито
плащания се извършват чрез системата за
електронни бюджетни разплащания, когато
смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково
обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 59. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, произтичащи от освобождаване на
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държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за
придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от
реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени
без въ зс та новя ва не, извън оп ределен и т е
номенклатури и над утвърдените нормативи,
министърът на финансите по предложение
на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
може да извърши компенсирани промени по
бюджета на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, като за
сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви
и военновременни запаси се у вели чават
разходите за закупуване на запаси по Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти и за
издръжка и капиталови разходи.
Чл. 60. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти,
за държавата постъпват по отделна сметка
за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци
и осигурители“ на Националната агенция
за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие
в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на
Националната агенция за приходите заверени
копия от съответните протоколи относно
решенията за разпределение на печалбата в
срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 61. Министерството на финансите
публикува ежемесечно отчетна информация
за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 62. (1) Средствата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕА Д, се включват в системата на
единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за
публичните финанси чрез използването на една
или повече банкови сметки за чужди средства,
обслужвани от Българската народна банка.
(2) Средства и плащания на Национална
компания „Железопътна инфраструкту ра“
може да се включват в системата на единна
сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона
за публичните финанси по ред и в срокове,
определени от министъра на финансите.
(3) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и
операциите по ал. 1 и 2 се включват и се
отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
Ч л. 63. (1) На На ц иона л на ком па н и я
„Железопътна инфраструктура“ и „Метро-
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поли тен“ – ЕА Д, може да се п редоставя
авансово финансиране по ред, начин и в
срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите правила
за държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се
предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми
се отразяват в отчетността на Националния
фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2
представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити
за плащания за заемообразно финансиране на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕА Д, извън
определените в съответствие с правилата за
управление на съответните програми суми
за финансиране.
Чл. 64. При нулева или отрицателна лихва
по депозитите в Българската народна банка
по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните
финанси не се определя и не се превежда
лихва за сметка на централния бюджет за
средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия.
Чл. 65. (1) До 10-о число на всеки месец
Държ а вен фон д „Земедел ие“ п редос та вя
подробна писмена информация на Министерст вото на финанси те за извършени те
плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2017 г. за финансиране
на разходи те за дан ък върх у добавената
стойност (ДДС) на общините по одобрени
за подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и Програмата за морско
дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и
храните сключват договори с ползвателите на
финансовата помощ по ал. 1, максималният
размер на целевата субсидия за финансиране
на разходите за ДДС се определя въз основа
на договора и допълнителните споразумения
към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползват ел и т е по а л. 1 е доп ус т и мо к ъм
авансово и при междинно и окончателно
плащане на разходите по изпълнението на
съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен
фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР,
и от Министерството на земеделието и храните – за ползватели по ПМДР, на проведена
от общината тръжна процеду ра за избор
на изпълнител се финансират разходи за
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ДДС в размер до 20 на сто от стойността
на тръжната процедура, но не повече от 20
на сто от одобрената сума към заявката за
авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане
се финансират разходи за ДДС в размер на
одобрената сума към заявката за междинно
или окончателно плащане.
(6) В сл у чаи те, когато ползватели по
ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем
по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР,
разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта
и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на
разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата
за ДДС, получена на основата на реално
извършени т е и доп ус т им и за фина нсово
подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/
ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти
по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може
да бъде осигурен за сметка на годишните
разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за
2017 г.
Чл. 66. В случаите, когато по одобрени
проекти ДДС е финансиран като разход от
първостепенни разпоредители с бюджет и/
или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и за който
възниква право на приспадане на данъчен
кредит по реда на Закона за данък върху
добавената стойност, су мата подлеж и на
връщане в срок до края на месеца, следващ
месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми
в срок се дължи лихва за забава съгласно
Закона за лихвите върху данъци, такси и
други подобни държавни вземания.
Чл. 67. Предвидените средства по бюджета
на Министерския съвет за 2017 г. за Работната програма за 2017 г. в изпълнение на
Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз за периода
2015 – 2020 г. се предоставят по бюджетите
на съответните бюджетни организации по
реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните
финанси и се разходват съгласно решение на
Министерския съвет.
Чл. 68. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1
от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка, приета
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с Постановление № 167 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие, а за
четвъртото тримесечие – не по-късно от 11
декември 2017 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата
на предоставяне субсидия за действително извършен и ра зход и за изп ла ща не на
присъдена издръжка, като наличните към
31 декември 2016 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават
като преходен остатък и се използват през
2017 г. за същата цел.
Ч л. 69. Пред ви ден и т е по бюд же та на
Министерст вото на отбраната по ч л. 11,
ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на
„ТЕРЕМ“ – ЕА Д, Софи я, за финансиране
на основа ние ч л. 13, а л. 1 във връ зка с
чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
на дейностите по подготовка и изпълнение
на съответните планове при привеждането
от мирно на военно положение, поддържане
на военновременни мощности, усвояване на
производство (ремонт) на военни изделия и
за изработване на контролни (тренировъчни)
серии за производство (ремонт) на военна
продукция.
Чл. 70. С оглед осигуряване на ефективно
управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия,
които изпълн яват проек ти, финансирани
по оперативните програми на Европейския
съюз, както и дейности, финансирани от
държавния бюджет, принципно допустими
за финансиране по оперативните програми
на Европейския съюз, прилагат правилата
за възлагане и изпълнение, приложими за
тези програми.
Чл. 71. (1) Събраните от Агенция „Митници“ средства в чуждестранна валута в брой
или по безкасов път може да се обменят
изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат
обменяни от Агенция „Митници“ в небанкова
финансова институция, доколкото същите не
се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни
банки на територията на страната.
(2) Агенция „Митници“ може да превежда
на бюджетни организации, чиито бюджети са
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част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства
в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен
съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон.
Възникналите курсови разлики от обмяна
на валутата са за сметка на събраните по
сметките на териториалните митнически
учреждения приходи за централния бюджет.
(3) Разпоредбата на ал. 1 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута,
отнети в полза на държавата от митническите
органи, доколкото съответните административни актове за отнемане на средствата са
влезли окончателно в сила.
(4) В случай на възстановяване на чужди
средства в чуждестранна валута, които са
били обменени от А генция „Митници“ в
левове, възникналите курсови разлики са за
сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи
за централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на
международни организации за управление
на кризи извън територията на Република
България, приета с Постановление № 9 на
Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от
2011 г.), в § 2 от заключителните разпоредби
думите „корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по
реда на чл. 34 от Закона за устройството на
държавния бюджет“ се заменят с „промени
по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси“.
§ 2. В Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от
2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1
от 2016 г.), в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите „2017 г.“ се заменят с
„2018 г.“.
2. В § 8а думите „2016 г.“ се заменят с
„2017 г.“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от
държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и
бюджетни програми
1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

0300.01.00

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

8 222 000

0300.01.01

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“

5 010 000

0300.01.02

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални
политики“

3 212 000

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

561 000

0300.02.01

Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата
от ЕС“

561 000

0300.03.00

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

23 401 000

0300.03.01

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“

23 401 000

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

5 173 000

0300.04.01

Бюджетна програма „Вероизповедания“

5 173 000

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

6 262 000

0300.05.01

Бюджетна програма „Национален архивен фонд“

0300.06.00

Бюджетна програма „Администрация“

11 591 000

0300.07.00

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

33 060 000

0300.07.01

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

25 060 000

0300.07.02

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Общо:

6 262 000

8 000 000
88 270 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 010 000

от тях за:
Персонал

4 175 000

Издръжка

835 000

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

5 010 000

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

Сума
(в лева)
2 312 000

от тях за:
Персонал

2 062 000

Издръжка

250 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 1 5
900 000

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

900 000
3 212 000

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

Сума
(в лева)
561 000

от тях за:
Персонал

515 000

Издръжка

46 000

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

561 000

0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
21 889 000

от тях за:
Персонал

14 474 000

Издръжка

7 001 000

Капиталови разходи

414 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 512 000

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

347 000

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

165 000

За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 401 000

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

Сума
(в лева)
173 000

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

146 000
27 000
5 000 000

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

5 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 173 000
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0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
6 262 000

от тях за:
Персонал

5 227 000

Издръжка

710 000

Капиталови разходи

325 000

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

6 262 000

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

Сума
(в лева)
11 591 000

от тях за:
Персонал

5 705 000

Издръжка

3 686 000

Капиталови разходи

2 200 000

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

11 591 000

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

Сума
(в лева)
25 060 000

от тях за:
Персонал

17 514 000

Издръжка

5 555 000

Капиталови разходи

1 991 000

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

25 060 000

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

Сума
(в лева)
8 000 000

от тях за:
Персонал

4 266 000

Издръжка

3 454 000

Капиталови разходи

280 000

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

8 000 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

80 858 000

от тях за:
Персонал

54 084 000
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Издръжка

С Т Р. 1 7
21 564 000

Капиталови разходи

5 210 000

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

7 412 000
88 270 000

2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

1000.01.01

Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“

10 308 000

1000.01.02

Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“

47 194 300

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни
приходи

275 302 400

1000.02.01

Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“

275 302 400

1000.03.00

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

43 997 600

Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“

1 512 000

1000.03.01

Сума
(в лева)
57 502 300

1000.03.02

Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“

1000.03.03

Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането
на хазартни игри“

1 754 800

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

4 797 000

1000.04.01

Бюджетна програма „Управление на ликвидността“

4 797 000

1000.05.00

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

11 372 300

1000.05.01

Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“

11 372 300

1000.06.00

Бюджетна програма „Администрация“

34 216 400

Общо:

40 730 800

427 188 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
10 260 400

от тях за:
Персонал

8 115 000

Издръжка

2 139 700

Капиталови разходи

5 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

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

47 600
10 308 000

1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 194 300

от тях за:
Персонал

10 738 900
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1 355 400

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 000 000

от тях за:
Съдебни и арбитражни производства
ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 000 000
47 194 300

1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
268 969 900

от тях за:
Персонал

207 995 700

Издръжка

53 465 600

Капиталови разходи

7 508 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 332 500

от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от
8 юли 2014 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 362 500

970 000
275 302 400

1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 512 000

от тях за:
Персонал

515 800

Издръжка

996 200

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

1 512 000

1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
40 730 800

от тях за:
Персонал

24 139 900

Издръжка

7 782 900

Капиталови разходи

8 808 000

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

40 730 800

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на
хазартни игри“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 754 800

от тях за:
Персонал

1 462 800

Издръжка

277 000

Капиталови разходи

15 000

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

1 754 800

1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 297 000

от тях за:
Персонал

1 091 000

Издръжка

206 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 500 000

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

3 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 797 000

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

Сума
(в лева)
242 300

от тях за:
Персонал

182 000

Издръжка

55 300

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

от тях за:
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове

11 130 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 372 300

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

Сума
(в лева)
32 611 400

от тях за:
Персонал

7 988 300

Издръжка

19 399 900

Капиталови разходи

5 223 200
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1 605 000

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

105 000

1 500 000
34 216 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
369 572 900

от тях за:
Персонал

262 229 400

Издръжка

85 678 000

Капиталови разходи

21 665 500

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

57 615 100
427 188 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа
служба

106 194 400

1100.01.01

Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“

23 067 800

1100.01.02

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

83 126 600

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

730 700

1100.02.01

Бюджетна програма „Публични дейности“

536 200
194 500

1100.02.02

Бюджетна програма „Културна дипломация“

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация

21 432 900

1100.03.01

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

958 000

1100.03.02

Бюджетна програма „Двустранни отношения“

331 000

1100.03.03

Бюджетна програма „Международно сътрудничество“

1100.03.04

Бюджетна програма „Европейска политика“

1100.03.05

Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“

1100.03.06

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

17 084 000
312 000
2 480 800
267 100
128 358 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 067 800

от тях за:
Персонал

13 377 500
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С Т Р. 2 1

Издръжка

7 000 300

Капиталови разходи

2 690 000

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

23 067 800

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

Сума
(в лева)
82 626 600

от тях за:
Персонал

9 625 200

Издръжка

69 235 400

Капиталови разходи

3 766 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани
в чужбина
ІІІ. Общо разходи (I+II)

500 000
83 126 600

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

Сума
(в лева)
536 200

от тях за:
Персонал

358 100

Издръжка

175 100

Капиталови разходи

3 000

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

536 200

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

Сума
(в лева)
194 500

от тях за:
Персонал

117 300

Издръжка

73 200

Капиталови разходи

4 000

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

194 500

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

Сума
(в лева)
355 000

от тях за:
Издръжка

355 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

603 000

от тях за:
Финансиране на вноските на Република България към бюджета на
НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия

603 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

958 000

1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

331 000

от тях за:
Издръжка

331 000

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

331 000

1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

446 000

от тях за:
Издръжка

466 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 618 000

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

10 618 000
6 000 000
17 084 000

1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

312 000

от тях за:
Издръжка

312 000

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

312 000

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

Сума
(в лева)
2 480 800

от тях за:
Издръжка

2 480 800

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

2 480 800
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1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата
дейност“
Сума
(в лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

267 100

от тях за:
Издръжка

267 100

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

267 100

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните
на външните работи

програми

на

Министерството

I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
110 637 000

от тях за:
Персонал

23 478 100

Издръжка

80 695 900

Капиталови разходи

6 463 000

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

17 721 000
128 358 000

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

Сума
(в лева)
1 008 910 000

1200.01.01

Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“

1200.01.02

Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“

721 390 000
14 761 000

1200.01.03

Бюджетна програма „Военна полиция“

26 323 000

1200.01.04

Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“

84 713 000

1200.01.05

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

27 864 000

1200.01.06

Бюджетна програма „Изследвания и технологии“

8 078 000

1200.01.07

Бюджетна програма „Военно образование“

2 016 000

1200.01.08

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

123 765 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

71 357 000

1200.02.01

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

27 883 000

1200.02.02

Бюджетна програма „Военна информация“

43 474 000

Общо:

1 080 267 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
720 997 000

от тях за:
Персонал

610 532 000

Издръжка

82 525 000

Капиталови разходи

27 940 000
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393 000

от тях за:
Стипендии

143 000

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

250 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

721 390 000

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

Сума
(в лева)
14 661 000

от тях за:
Персонал

11 338 000

Издръжка

3 268 000

Капиталови разходи

55 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:
Стипендии

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 761 000

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

Сума
(в лева)
26 323 000

от тях за:
Персонал

24 154 000

Издръжка

1 521 000

Капиталови разходи

648 000

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

26 323 000

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

Сума
(в лева)
84 668 000

от тях за:
Персонал

60 000 000

Издръжка

23 068 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 600 000
45 000

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

40 000
5 000
84 713 000
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1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
27 862 000

от тях за:
Персонал

15 408 000

Издръжка

10 642 000

Капиталови разходи

1 812 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000

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

2 000
27 864 000

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

Сума
(в лева)
8 074 000

от тях за:
Персонал

5 894 000

Издръжка

2 130 000

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

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

4 000
8 078 000

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

Сума
(в лева)
2 016 000

от тях за:
Издръжка

2 016 000

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

2 016 000

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

Сума
(в лева)
120 331 000

от тях за:
Персонал

42 054 000

Издръжка

57 035 000

Капиталови разходи

21 242 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 434 000

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

730 000

Субсидии за нефинансови предприятия

2 528 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

176 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

123 765 000

1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Сума
(в лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

16 959 000

от тях за:
Издръжка

16 959 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 924 000

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

10 924 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 883 000

1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
Сума
(в лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

43 474 000

от тях за:
Персонал

35 298 000

Издръжка

6 209 000

Капиталови разходи

1 967 000

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

43 474 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 065 365 000

от тях за:
Персонал

804 678 000

Издръжка

205 373 000

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

55 314 000
14 902 000
1 080 267 000

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.
1300.01.00

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Политика в областта на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред

Сума
(в лева)
701 123 700

БРОЙ 104
1300.01.01
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Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и превенция“

701 123 700

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

181 527 800

1300.02.01

Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“

181 527 800

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

211 952 800

1300.03.01

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

211 952 800

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на
Министерството на вътрешните работи

138 995 700

1300.04.01

Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“

107 726 200

1300.04.02

Бюджетна програма „Медицинско обслужване“

1300.04.03

Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация“
Общо:

16 321 800
14 947 700
1 233 600 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
701 123 700

от тях за:
Персонал

651 246 700

Издръжка

37 803 000

Капиталови разходи

12 074 000

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

701 123 700

1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница,
регулиране и контрол на миграционните процеси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
181 527 800

от тях за:
Персонал

167 730 800

Издръжка

13 707 000

Капиталови разходи

90 000

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

181 527 800

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

Сума
(в лева)
211 894 200

от тях за:
Персонал

196 621 200
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14 239 000

Капиталови разходи

1 034 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 600

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

58 600
211 952 800

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

Сума
(в лева)
107 362 400

от тях за:
Персонал

65 991 400

Издръжка

39 681 000

Капиталови разходи

1 690 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

363 800

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

363 800
107 726 200

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

Сума
(в лева)
16 321 800

от тях за:
Персонал

14 432 800

Издръжка

1 839 000

Капиталови разходи

50 000

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

16 321 800

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

Сума
(в лева)
13 145 100

от тях за:
Персонал

10 740 100

Издръжка

2 396 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 000
1 802 600

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

2 600
1 800 000
14 947 700

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 231 375 000

от тях за:
Персонал

1 106 763 000

Издръжка

109 665 000

Капиталови разходи

14 947 000

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

2 225 000
1 233 600 000

6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
Сума
код съгласно РМС
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
(в лева)
№ 904 от 2016 г.
1400.01.00
Политика в областта на правосъдието
71 911 000
1400.01.01
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
8 732 400
1400.01.02
Бюджетна програма „Регистри“
19 623 200
1400.01.03
Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
33 623 400
1400.01.04
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
9 932 000
1400.02.00
Политика в областта на изпълнение на наказанията
131 960 600
1400.02.01
Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“
93 716 700
1400.02.02
Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
38 243 900
1400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
7 198 400
Общо:
211 070 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
5 915 700

от тях за:
Персонал

3 643 700

Издръжка

1 622 000

Капиталови разходи

650 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 816 700

от тях за:
Издръжка

1 899 600

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

317 100

Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита
от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

600 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 732 400

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

Сума
(в лева)
19 623 200

от тях за:
Персонал

10 679 500
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Издръжка

6 212 700

Капиталови разходи

2 731 000

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

19 623 200

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

Сума
(в лева)
33 294 900

от тях за:
Персонал

28 180 100

Издръжка

4 410 300

Капиталови разходи

704 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

328 500

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

328 500
33 623 400

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

Сума
(в лева)
573 300

от тях за:
Персонал

437 900

Издръжка

130 400

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 358 700

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

9 358 700
9 932 000

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

Сума
(в лева)
78 617 700

от тях за:
Персонал

57 983 100

Издръжка

16 549 600

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 085 000
15 099 000

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

2 140 400

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

12 945 200

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

13 400
93 716 700
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С Т Р. 3 1

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

Сума
(в лева)
36 530 400

от тях за:
Персонал

34 246 300

Издръжка

1 918 600

Капиталови разходи

365 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 713 500

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

1 713 500
38 243 900

1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 198 400

от тях за:
Персонал

2 823 000

Издръжка

4 125 400

Капиталови разходи

250 000

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

7 198 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
181 753 600

от тях за:
Персонал

137 993 600

Издръжка

34 969 000

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

8 791 000
29 316 400
211 070 000

7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1500.01.00

Политика в областта на заетостта

101 177 500

1500.01.01

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

101 177 500

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

12 935 400

1500.02.01

Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“

1500.02.02

Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“

594 100

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

175 400 600

1500.03.00

12 341 300
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Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“

78 529 900

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

96 100 600

1500.03.03

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

660 100

1500.03.04

Бюджетна програма „Равни възможности“

110 000

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

1500.04.01

Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“

200 133 600

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

618 744 700

1500.05.01

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

1500.03.02

200 133 600

27 617 100

1500.05.02

Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“

1500.05.03

Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

640 300

1500.06.01

Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“

281 900

1500.06.02

Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална
икономика“

1500.06.03

Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“

283 400

1500.07.00

Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията

135 000

1500.07.01

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

1500.08.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

591 102 600
25 000

75 000

135 000
8 361 800
1 117 528 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
28 177 500

от тях за:
Персонал

23 627 500

Издръжка

4 350 000

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 000 000

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

73 000 000
101 177 500

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

Сума
(в лева)
8 341 300

от тях за:
Персонал

7 216 300

Издръжка

1 070 000

Капиталови разходи

55 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 3 3
4 000 000

от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса
за социално осигуряване
Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално
осигуряване
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 000 000
1 000 000
12 341 300

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

Сума
(в лева)
594 100

от тях за:
Персонал

459 100

Издръжка

130 000

Капиталови разходи

5 000

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

594 100

1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
11 639 900
от тях за:
Персонал

9 739 900

Издръжка

1 050 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

850 000
66 890 000

от тях за:
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане
Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане
Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане
Помощи за диагностика и лечение – ПМС № 17 от 2007 г.
Други помощи по Закона за социалното подпомагане
Други помощи – Проект обществени трапезарии
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

52 500 000
2 000 000
100 000
2 500 000
340 000
4 450 000

5 000 000
78 529 900

1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
9 700 300
от тях за:
Персонал

8 700 300

Издръжка

1 000 000
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86 400 300

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

86 400 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

96 100 600

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

Сума
(в лева)
90 100

от тях за:
Персонал

90 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

570 000

от тях за:
Проекти за предоставяне на социална услуга
Капиталови проекти на доставчици за социални услуги
ІІІ. Общо разходи (I+II)

300 000
270 000
660 100

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

Сума
(в лева)
110 000

от тях за:
Персонал

110 000

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

110 000

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

Сума
(в лева)
9 493 600

от тях за:
Персонал

8 388 600

Издръжка

1 100 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000
190 640 000

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

139 000 000

Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания

46 000 000

Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

442 000

Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

302 000

Целеви помощи за услуги на трудно подвижни лица

894 000

Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и
психични разстройства
Субсидия за заетост в специализирана работна среда

312 000
1 720 000
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Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда

С Т Р. 3 5
150 000

Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност

450 000

Субсидия за осигуряване на достъпна среда

400 000

Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50
на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО,
ЗО и ДЗПО
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания
ІІІ. Общо разходи (I+II)

700 000
270 000
200 133 600

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

Сума
(в лева)
8 467 100

от тях за:
Персонал

7 262 100

Издръжка

1 200 000

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 150 000

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

250 000
300 000
10 100 000
8 500 000
27 617 100

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

Сума
(в лева)
22 419 600

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

19 419 600
3 000 000
568 683 000

от тях за:
Еднократна помощ при раждане на дете

27 000 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год.

21 000 000

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци

3 000 000

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) – студентка, учаща в редовна форма на обучение

1 440 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно
образование, но не повече от 20-годишна възраст

340 164 000

Еднократна помощ при бременност
Месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

2 400 000
161 104 000
900 000
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Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

11 500 000

Еднократна помощ при осиновяване на дете
ІІІ. Общо разходи (I+II)

175 000
591 102 600

1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
25 000

от тях за:
Персонал

25 000

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

25 000

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

Сума
(в лева)
181 900

от тях за:
Персонал

181 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:
Национална програма за реформи – минимална работна заплата,
минимални осигурителни прагове

20 000

План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми

80 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

281 900

1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална
икономика“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
75 000

от тях за:
Персонал

75 000

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

75 000

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

Сума
(в лева)
133 400

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

133 400
150 000

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

150 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

283 400

БРОЙ 104
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1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и
интеграция“
Сума
(в лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

135 000

от тях за:
Персонал

135 000

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

135 000

1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“
Сума
(в лева)

Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

8 361 800

от тях за:
Персонал

3 137 800

Издръжка

4 224 000

Капиталови разходи

1 000 000

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

8 361 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
107 945 600

от тях за:
Персонал

88 701 600

Издръжка

17 124 000

Капиталови разходи

2 120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

1 009 583 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 117 528 900

8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1600.01.00

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

69 145 000
15 181 600

1600.01.01

Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“

1600.01.02

Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“

8 336 900

1600.01.03

Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“

44 248 200

1600.01.04

Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“

1600.02.00

Политика в областта на диагностиката и лечението

1600.02.01

Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“

1 378 300
344 612 500
7 204 300

1600.02.02

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

1600.02.03

Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“

1600.02.04

Бюджетна програма „Психиатрична помощ“

53 406 500

1600.02.05

Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“

21 768 900

49 550 800
160 921 300

С Т Р.
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Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските
изделия
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 104
51 760 700
27 931 100
27 931 100
17 159 100
458 847 700

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
15 076 000

от тях за:
Персонал

11 431 300

Издръжка

3 644 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

105 600

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии

100 000
5 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 181 600

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

Сума
(в лева)
6 466 500

от тях за:
Персонал

4 790 700

Издръжка

1 675 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 870 400

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии

1 850 000
20 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 336 900

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

Сума
(в лева)
11 605 700

от тях за:
Персонал

8 727 000

Издръжка

2 878 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

32 642 500

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

1 440 000
25 000 000
28 500
6 174 000
44 248 200

БРОЙ 104
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1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
618 300

от тях за:
Персонал

474 200

Издръжка

144 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

760 000

от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми

160 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

600 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 378 300

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

Сума
(в лева)
7 204 300

от тях за:
Персонал

5 698 100

Издръжка

1 506 200

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

7 204 300

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

Сума
(в лева)
11 354 300

от тях за:
Персонал

2 637 600

Издръжка

1 587 200

Капиталови разходи

7 129 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 196 500

от тях за:
Разходи за лечение на български граждани в чужбина
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
Капиталови разходи

2 800 000
27 526 000
7 870 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

49 550 800

1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
137 825 900

от тях за:
Персонал

118 617 700

Издръжка

19 208 200
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 104
23 095 400

от тях за:
Издръжка

95 400

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

23 000 000
160 921 300

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

Сума
(в лева)
27 406 500

от тях за:
Персонал

18 192 900

Издръжка

9 213 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 000 000

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

26 000 000
53 406 500

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

Сума
(в лева)
10 698 900

от тях за:
Персонал

6 329 600

Издръжка

4 369 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 070 000

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

8 070 000
3 000 000
21 768 900

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

Сума
(в лева)
22 970 700

от тях за:
Персонал

14 757 200

Издръжка

8 213 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

28 790 000

от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 000 000

Разходи за изпълнение на национални програми

2 490 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

300 000

Разходи за дейности по асистирана репродукция

12 000 000

Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст

12 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

51 760 700

БРОЙ 104
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1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и
медицински изделия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
7 079 100

от тях за:
Персонал

5 567 600

Издръжка

1 511 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 852 000

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

20 852 000
27 931 100

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

Сума
(в лева)
11 135 000

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

7 485 200
3 649 800
6 024 100

от тях за:
Разходи за придобиване на специалност

4 998 600

Субсидии за нефинансови предприятия

36 000

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

989 500
17 159 100

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
269 441 200

от тях за:
Персонал

204 709 100

Издръжка

57 602 600

Капиталови разходи

7 129 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

189 406 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

458 847 700

9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
№ 904 от 2016 г.
1700.01.00
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
1700.01.01
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“
1700.01.02
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“
1700.01.03
Бюджетна програма „Училищно образование“

Сума
(в лева)
428 060 500
88 809 900
93 078 000
225 791 500
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1700.01.04

Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“

1700.01.05

Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“

1700.01.06

Бюджетна програма „Учене през целия живот“

1700.02.00

1700.02.02

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“
Бюджетна програма „Студентско подпомагане“

1700.02.03

Бюджетна програма „Международен образователен обмен“

1700.02.04

Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен
потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и
глобалната информационна мрежа“
Бюджетна програма „Администрация“

1700.02.01

1700.02.05

1700.03.00

Общо:

БРОЙ 104
6 760 200
11 234 400
2 386 500
51 607 100
9 298 600
9 830 200
3 532 300

18 665 300

10 280 700
6 424 500
486 092 100

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
15 709 900

от тях за:
Персонал

8 656 500

Издръжка

7 053 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 100 000

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

58 000 000

Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или
за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование

14 700 000

Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

88 809 900

1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
44 631 300

от тях за:
Персонал

31 386 000

Издръжка

13 245 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

48 446 700

от тях за:
Средства за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.

38 650 000

БРОЙ 104
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Средства за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.
Стипендии на ученици след завършено основно образование по
ПМС № 33/2013 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 4 3
1 100 000
8 696 700
93 078 000

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

Сума
(в лева)
210 791 500

от тях за:
Персонал

175 170 600

Издръжка

32 865 900

Капиталови разходи

2 755 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 000 000

от тях за:
Средства за преходни остатъци по делегираните бюджети за държавните училища
ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 000 000
225 791 500

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

Сума
(в лева)
6 760 200

от тях за:
Персонал

1 777 000

Издръжка

4 983 200

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

6 760 200

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

Сума
(в лева)
3 234 400

от тях за:
Персонал

1 123 400

Издръжка

2 111 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 000 000

от тях за:
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в
чужбина – средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските
неделни училища в чужбина
ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 000 000
11 234 400

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

Сума
(в лева)
2 386 500

от тях за:
Персонал

1 553 500
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Издръжка

БРОЙ 104
833 000

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

2 386 500

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

Сума
(в лева)
9 200 600

от тях за:
Персонал

1 770 000

Издръжка

7 430 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

98 000

от тях за:
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за
Националното представителство на студентските съвети
ІІІ. Общо разходи (I+II)

98 000
9 298 600

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

Сума
(в лева)
1 680 200

от тях за:
Персонал

364 000

Издръжка

1 316 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 150 000

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

1 850 000

Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно
наета квартира съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

300 000

Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития

6 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 830 200

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

Сума
(в лева)
2 652 300

от тях за:
Персонал

442 300

Издръжка

2 210 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

880 000

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

440 000
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Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 4 5
90 000

350 000
3 532 300

1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за
развитие на икономика, базирана на знанието“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
18 665 300

от тях за:
Персонал

945 300

Издръжка

17 720 000

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

18 665 300

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

Сума
(в лева)
4 517 700

от тях за:
Персонал

710 700

Издръжка

3 807 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 763 000

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

260 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

5 503 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 280 700

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

Сума
(в лева)
6 424 500

от тях за:
Персонал

4 518 500

Издръжка

1 906 000

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

6 424 500
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
326 654 400

от тях за:
Персонал

228 417 800

Издръжка

95 481 600

Капиталови разходи

2 755 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

159 437 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

486 092 100

10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство

17 701 800

1800.01.01

Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“

4 610 900

1800.01.02

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

13 090 900

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

134 728 400

1800.02.00

1800.02.01

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“

1800.02.02

Бюджетна програма „Филмово изкуство“

14 415 000

496 500
81 199 400

1800.02.03

Бюджетна програма „Сценични изкуства“

1800.02.04

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“

740 000

1800.02.05

Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

410 100

1800.02.06

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

4 356 100

1800.02.07

Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“

3 959 400

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

29 151 900

Бюджетна програма „Администрация“

4 713 700

1800.02.08
1800.03.00

Общо:

157 143 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 607 200

от тях за:
Персонал

1 083 900

Издръжка

1 523 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 003 700

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности в областта на недвижимото културно наследство

3 700
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Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване
на културните ценности – Закон за културното наследство

1 000 000

Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности – Закон за културното
наследство

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 610 900

1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно
наследство и визуалните изкуства“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
12 626 800

от тях за:
Персонал

6 963 800

Издръжка

5 663 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 100

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности в областта на движимото културно наследство

4 100

Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона
за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство

460 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 090 900

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

Сума
(в лева)
94 000

от тях за:
Персонал

66 700

Издръжка

27 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

402 500

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

2 500

Субсидия за творчески проекти – за създаване, съхраняване и
разпространение на произведения на изкуството и културата и за
опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на
основание Закона за закрила и развитие на културата

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

496 500

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

Сума
(в лева)
955 400

от тях за:
Персонал

265 100

Издръжка

690 300

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 104
13 459 600

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

259 600

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

13 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 415 000

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

Сума
(в лева)
79 741 600

от тях за:
Персонал

54 093 400

Издръжка

22 214 500

Капиталови разходи

3 433 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 457 800

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

7 800

1 450 000
81 199 400

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

Сума
(в лева)

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

740 000

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

740 000
740 000

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

Сума
(в лева)
350 000

от тях за:
Персонал

157 000

Издръжка

193 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

60 100

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

60 100
410 100
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1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и
изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
3 515 600

от тях за:
Персонал

2 542 700

Издръжка

972 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

840 500

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

14 700

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

400 000

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

325 000

Награди за особени заслуги към българската държава и нацията

100 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 356 100

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

Сума
(в лева)
3 895 000

от тях за:
Персонал

625 100

Издръжка

3 269 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 400

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

64 400
3 959 400

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

Сума
(в лева)
28 786 200

от тях за:
Персонал

21 214 200

Издръжка

7 472 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000
365 700

от тях за:
Стипендии
ІІІ. Общо разходи (I+II)

365 700
29 151 900
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1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
4 713 700

от тях за:
Персонал

1 805 900

Издръжка

2 757 800

Капиталови разходи

150 000

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

4 713 700

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на
културата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
137 285 500

от тях за:
Персонал

88 817 800

Издръжка

44 784 000

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

3 683 700
19 858 400
157 143 900

11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.
1900.01.00

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

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

20 787 800

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

5 781 500

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

2 682 600

1900.01.03

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

1 394 200

1900.01.04

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

6 163 100

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

1 156 100

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

3 033 200

Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на
климата“

577 100

1900.02.00

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

8 337 200

1900.02.01

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

8 337 200

1900.01.01
1900.01.02

1900.01.05
1900.01.06
1900.01.07

1900.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

16 921 900

Общо:

46 046 900
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума(в лева)
5 781 500

от тях за:
Персонал

3 763 300

Издръжка

2 018 200

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

5 781 500

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

Сума
(в лева)
2 682 600

от тях за:
Персонал

1 932 600

Издръжка

750 000

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

2 682 600

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

Сума
(в лева)
1 394 200

от тях за:
Персонал

1 030 400

Издръжка

363 800

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

1 394 200

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

Сума
(в лева)
6 123 100

от тях за:
Персонал

4 154 600

Издръжка

1 968 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000

от тях за:
Обезщетения, причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча
ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 000
6 163 100
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1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 156 100

от тях за:
Персонал

877 800

Издръжка

278 300

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

1 156 100

1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
3 033 200
от тях за:
Персонал

2 386 800

Издръжка

646 400

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

3 033 200

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

Сума
(в лева)
577 100

от тях за:
Персонал

395 800

Издръжка

181 300

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

577 100

1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната
среда и информационна обезпеченост“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
8 337 200
от тях за:
Персонал

4 264 500

Издръжка

4 072 700

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

8 337 200

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

Сума
(в лева)
16 921 900

от тях за:
Персонал

7 892 300

Издръжка

7 640 800
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Капиталови разходи

С Т Р. 5 3
1 388 800

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

16 921 900

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

46 006 900

от тях за:
Персонал

26 698 100

Издръжка

17 920 000

Капиталови разходи

1 388 800

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

40 000
46 046 900

12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

2000.01.00

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

55 914 800

2000.01.01

Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги“

1 594 300

Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

9 363 600

2000.01.03

Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“

2 455 600

2000.01.04

Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“

15 588 700

Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в
единния европейски пазар“

639 200

2000.01.06

Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“

642 200

2000.01.07

Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“

8 020 300

2000.01.08

Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на
държавната собственост“

13 873 600

2000.01.02

2000.01.05

2000.01.09

Бюджетна програма „Защита на потребителите“

2000.02.00

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

13 517 000

2000.02.01

Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие
в търговската политика на Европейския съюз“

13 517 000

2000.03.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

3 737 300

7 000 000
76 431 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 594 300

от тях за:
Персонал

1 414 500
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Издръжка
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179 800

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

1 594 300

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

Сума
(в лева)
3 733 600

от тях за:
Персонал

652 400

Издръжка

3 081 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 630 000

от тях за:
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 630 000
9 363 600

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

Сума
(в лева)
2 455 600

от тях за:
Персонал

1 782 500

Издръжка

673 100

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

2 455 600

2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
15 588 700
от тях за:
Персонал

11 397 700

Издръжка

3 991 000

Капиталови разходи

200 000

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

15 588 700

2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
639 200
от тях за:
Персонал

538 100

Издръжка

101 100

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

639 200
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2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
642 200

от тях за:
Персонал

503 400

Издръжка

138 800

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

642 200

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

Сума
(в лева)
1 020 300

от тях за:
Персонал

747 100

Издръжка

273 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

от тях за:
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

7 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 020 300

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

Сума
(в лева)
3 873 600

от тях за:
Персонал

2 563 900

Издръжка

1 309 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000 000

от тях за:
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и
консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на
околната среда

10 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 873 600

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

Сума
(в лева)
3 667 300

от тях за:
Персонал

2 838 500

Издръжка

828 800

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 104
70 000

от тях за:
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на
потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита
на потребителите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 000
3 737 300

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

Сума
(в лева)
13 517 000

от тях за:
Персонал

2 681 800

Издръжка

10 835 200

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

13 517 000

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

Сума
(в лева)
7 000 000

от тях за:
Персонал

4 109 900

Издръжка

2 390 100

Капиталови разходи

500 000

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

7 000 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

53 731 800

от тях за:
Персонал

29 229 800

Издръжка

23 802 000

Капиталови разходи

700 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

22 700 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

76 431 800

13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

2400.01.00

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

115 302 300

2400.01.01

Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните
предприятия, инфраструктура и пазари“

1 075 400

БРОЙ 104
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С Т Р. 5 7

2400.01.02

Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
110 952 200
2400.01.03
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
1 642 500
2400.01.04
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране
и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
1 632 200
2400.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
4 037 800
Общо:
119 340 100
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 075 400
от тях за:
Персонал
840 000
Издръжка
235 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 075 400
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
660 500
от тях за:
Персонал
429 200
Издръжка
231 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
110 291 700
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – за фонд „РАО“ и за фонд
„ИЕЯС“
34 052 700
Капиталов трансфер – за фонд „РАО“ и за фонд „ИЕЯС“
4 000 000
Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация
и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за
периода 2013 – 2020 г.
72 239 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
110 952 200
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
1 642 500
1 284 300
308 200
50 000
1 642 500

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и
управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
1 632 200
от тях за:
Персонал

1 072 200

Издръжка

560 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 632 200

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

Сума
(в лева)
4 037 800

от тях за:
Персонал

2 068 900

Издръжка

1 218 900

Капиталови разходи

750 000

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

4 037 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
9 048 400

от тях за:
Персонал

5 694 600

Издръжка

2 553 800

Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

110 291 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

119 340 100

14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

7100.01.00

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

7100.01.01

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

1 846 500

7100.01.02

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

12 627 000

7100.02.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

14 473 500

2 310 200
16 783 700

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 846 500

от тях за:
Персонал

885 500

Издръжка

761 000

Капиталови разходи

200 000

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

1 846 500
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7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама
и международно сътрудничество в областта на туризма“
Сума
Разходи по програмата
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи
12 627 000
от тях за:
Персонал

406 000

Издръжка

12 221 000

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

12 627 000

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

Сума
(в лева)
2 310 200

от тях за:
Персонал

1 087 000

Издръжка

1 123 200

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма
I. Общо ведомствени разходи

2 310 200
Сума
(в лева)
16 783 700

от тях за:
Персонал

2 378 500

Издръжка

14 105 200

Капиталови разходи

300 000

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

16 783 700
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
Сума
код съгласно РМС
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
(в лева)
№ 904 от 2016 г.
2100.01.00
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти
за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
2 734 500
2100.01.01
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално
сътрудничество“
2 285 700
2100.01.02
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден
фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“
448 800
2100.02.00
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
351 522 900
2100.02.01
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
328 354 900
2100.02.02
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
23 168 000
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2100.03.00

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

2100.03.01

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

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

19 622 100

2100.04.00

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

2 719 800

2100.04.01

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

611 100

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

2 108 700

2100.04.02
2100.05.00

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Общо:

27 416 300
7 794 200

16 510 600
400 904 100

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 285 700

от тях за:
Персонал

1 871 000

Издръжка

414 700

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

2 285 700

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

Сума
(в лева)
286 800

от тях за:
Персонал

276 800

Издръжка

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

162 000

от тях за:
Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение

162 000

Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради
ІІІ. Общо разходи (I+II)

448 800

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

Сума
(в лева)
40 692 900

от тях за:
Персонал

18 951 200
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20 530 900

Капиталови разходи

1 210 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

287 662 000

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

185 926 600
105 000
86 630 400
15 000 000
328 354 900

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

Сума
(в лева)
1 226 500

от тях за:
Персонал

1 201 500

Издръжка

25 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

21 941 500

от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни
обекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 530 000
800 000
435 000
16 176 500
23 168 000

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

Сума
(в лева)
7 794 200

от тях за:
Персонал

5 376 600

Издръжка

2 217 600

Капиталови разходи

200 000

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

7 794 200

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

Сума
(в лева)
19 622 100

от тях за:
Персонал

6 535 500

Издръжка

13 041 600

Капиталови разходи

45 000
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 622 100

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

Сума
(в лева)
611 100

от тях за:
Персонал

554 300

Издръжка

56 800

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

611 100

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

Сума
(в лева)
2 108 700

от тях за:
Персонал

1 224 600

Издръжка

675 100

Капиталови разходи

209 000

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

2 108 700

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

Сума
(в лева)
16 510 600

от тях за:
Персонал

3 208 000

Издръжка

12 702 600

Капиталови разходи

600 000

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

16 510 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

91 138 600

от тях за:
Персонал

39 199 500

Издръжка

49 674 300

Капиталови разходи

2 264 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

309 765 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

400 904 100
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16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните
за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

Сума
(в лева)
154 166 900

2200.01.01

Бюджетна програма „Земеделски земи“

2200.01.02

Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“

41 456 489

2200.01.03

Бюджетна програма „Растениевъдство“

10 175 662

2200.01.04

Бюджетна програма „Хидромелиорации“

16 553 576

2200.01.05

Бюджетна програма „Животновъдство“

2200.01.06

Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“

3 152 411

2200.01.07

Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“

1 239 622

2200.01.08

Бюджетна програма „Научни изследвания“

2200.01.09

Бюджетна програма „Съвети и консултации“

2200.01.10

Бюджетна програма „Земеделска техника“

52 044

2 654 335

21 202 061
1 033 410
865 696

2200.01.11

Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“

2200.01.12

Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

6 903 000

2200.02.01

Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“

6 903 000

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите
и дивеча

27 235 000

2200.03.01

Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“

22 235 000

2200.03.02

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

2200.04.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

54 474 633
1 306 961

5 000 000
17 240 000
205 544 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
41 064 189

от тях за:
Персонал

25 236 597

Издръжка

13 577 592

Капиталови разходи

2 250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

392 300

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

392 300
41 456 489

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

Сума
(в лева)
52 044

от тях за:
Персонал

52 044
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

52 044

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

Сума
(в лева)
10 104 882

от тях за:
Персонал

7 755 818

Издръжка

1 349 064

Капиталови разходи

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 780

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

70 780
10 175 662

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

Сума
(в лева)
1 553 576

от тях за:
Персонал

453 576

Издръжка

1 100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 000 000

от тях за:
Средства за „Напоителни системи“ – ЕАД, съгласно Закона за водите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 000 000
16 553 576

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

Сума
(в лева)
2 644 372

от тях за:
Персонал

1 692 579

Издръжка

951 793

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 963

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

9 963
2 654 335

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

Сума
(в лева)
3 152 411

от тях за:
Персонал

1 714 746
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Издръжка

687 665

Капиталови разходи

750 000

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

3 152 411

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

Сума
(в лева)
1 239 622

от тях за:
Персонал

521 922

Издръжка

717 700

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

1 239 622

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

Сума
(в лева)
20 910 753

от тях за:
Персонал

16 559 959

Издръжка

4 350 794

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

291 308

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

19 508
271 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 202 061

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

Сума
(в лева)
1 033 410

от тях за:
Персонал

807 966

Издръжка

225 444

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

1 033 410

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

Сума
(в лева)
865 696

от тях за:
Персонал

445 696

Издръжка

420 000

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

865 696
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2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
43 781 773

от тях за:
Персонал

31 345 924

Издръжка

11 435 849

Капиталови разходи

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 692 860

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

187 360

Средства съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност
ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 500 000

5 500

54 474 633

2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 248 286

от тях за:
Персонал

248 286

Издръжка

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 675

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

58 675
1 306 961

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

Сума
(в лева)
6 872 800

от тях за:
Персонал

3 853 810

Издръжка

2 311 990

Капиталови разходи

707 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 200

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

30 200
6 903 000

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

Сума
(в лева)
22 225 692

от тях за:
Персонал

14 878 373
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С Т Р. 6 7

Издръжка

6 347 319

Капиталови разходи

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 308

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

9 308
22 235 000

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

Сума
(в лева)
5 000 000

от тях за:
Издръжка

5 000 000

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

5 000 000

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

Сума
(в лева)
17 240 000

от тях за:
Персонал

7 966 504

Издръжка

8 223 496

Капиталови разходи

1 050 000

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

17 240 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
178 989 506

от тях за:
Персонал

113 533 800

Издръжка

57 698 706

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

7 757 000
26 555 394
205 544 900

17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика / бюджетната програма

Сума
(в лева)

2300.01.00

Политика в областта на транспорта

213 260 900

2300.01.01

Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“

1 505 900

2300.01.02

Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“

209 136 000

С Т Р.
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Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния
транспорт“

2 378 000

Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“

241 000

2300.02.00

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

39 000 000

2300.02.01

Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните
технологии“

39 000 000

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и
психологическа експертиза“

18 407 700

2300.01.04

2300.03.00

Общо:

270 668 600

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2300.01.01 Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 505 900

от тях за:
Капиталови разходи

1 505 900

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

1 505 900

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

Сума
(в лева)
34 136 000

от тях за:
Персонал

17 580 300

Издръжка

14 556 700

Капиталови разходи

1 999 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

175 000 000

от тях за:
Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния
транспорт на територията на Република България
ІІІ. Общо разходи (I+II)

175 000 000
209 136 000

2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния
транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 378 000

от тях за:
Персонал

940 000

Издръжка

1 432 000

Капиталови разходи

6 000

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

2 378 000
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2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
241 000

от тях за:
Персонал

141 000

Издръжка

100 000

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

241 000

2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 000 000

от тях за:
Персонал

649 200

Издръжка

350 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 000 000

от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест
от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

38 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 000 000

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

Сума
(в лева)
18 407 700

от тях за:
Персонал

8 019 700

Издръжка

4 427 500

Капиталови разходи

5 960 500

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

18 407 700

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

57 668 600

от тях за:
Персонал

27 330 200

Издръжка

20 867 000

Капиталови разходи

9 471 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

213 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

270 668 600
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18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

2500.01.00

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

15 423 900

2500.01.01

Бюджетна програма „Спорт за учащи“

10 197 800

2500.01.02

Бюджетна програма „Спорт в свободното време“

2500.02.00

Политика в областта на спорта за високи постижения

49 641 200

2500.02.01

Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“

10 552 000

2500.02.02

Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“

39 089 200

2500.03.00

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

3 158 500

2500.03.01

Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“

3 158 500

2500.04.00

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

259 800

2500.04.01

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

259 800

5 226 100

2500.05.00

Политика в областта на младите хора

3 287 600

2500.05.01

Бюджетна програма „Младите в действие“

3 287 600

2500.06.00

Бюджетна програма „Администрация“

1 657 700

Общо:

73 428 700

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
8 811 000

от тях за:
Персонал

6 645 200

Издръжка

2 165 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 386 800

от тях за:
Стипендии

110 400

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

1 276 400
10 197 800

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

Сума
(в лева)
534 600

от тях за:
Персонал

368 700

Издръжка

165 900
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II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 7 1
4 691 500

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

4 691 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 226 100

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

Сума
(в лева)
228 000

от тях за:
Персонал

212 800

Издръжка

15 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 324 000

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен
процес на спортистите с възможност за класиране на Летните младежки олимпийски игри в Буенос Айрес 2018 г., както и на зимните
олимпийски и параолимпийски игри в Пьончан 2018 г. и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални
олимпийски фестивали

10 324 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 552 000

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

Сума
(в лева)
1 873 200

от тях за:
Персонал

642 900

Издръжка

1 230 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

37 216 000

от тях за:
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и
спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и
треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за
физическото възпитание и спорта

7 200 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с
Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на
ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър
Шойлев“ – ЕАД

180 000

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

29 836 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 089 200
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2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
2 558 500

от тях за:
Персонал

174 900

Издръжка

1 133 600

Капиталови разходи

1 250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

600 000

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

600 000
3 158 500

2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта
и социалния туризъм“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
259 800

от тях за:
Персонал

206 000

Издръжка

53 800

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

259 800

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

Сума
(в лева)
487 200

от тях за:
Персонал

312 900

Издръжка

174 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 800 400

от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални
програми за младежта

2 800 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 287 600

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

Сума
(в лева)
1 657 700

от тях за:
Персонал

1 398 700

Издръжка

259 000

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

1 657 700
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта
I. Общо ведомствени разходи

С Т Р. 7 3

Сума
(в лева)
16 410 000

от тях за:
Персонал

9 962 100

Издръжка

5 197 900

Капиталови разходи

1 250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

57 018 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

73 428 700

19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“
за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
Сума
код съгласно РМС
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
(в лева)
№ 904 от 2016 г.
3000.01.00
Политика в областта на защитата на националната сигурност
107 691 000
3000.01.01

Бюджетна програма „Национална сигурност“

107 691 000

Общо:

107 691 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
107 691 000

от тях за:
Персонал

93 677 500

Издръжка

7 213 500

Капиталови разходи

6 800 000

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

107 691 000

20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
№ 904 от 2016 г.
3900.01.00
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
3900.01.01
Бюджетна програма ,,Разузнаване“

Сума
(в лева)

23 300 000
23 300 000

Общо:

23 300 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
23 300 000

от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи

22 800 000
500 000

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

23 300 000
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21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

5300.01.00

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

40 478 400

5300.01.01

Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“

21 247 300

5300.01.02

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

19 231 100

Общо:

40 478 400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
20 005 600

от тях за:
Персонал

5 417 900

Издръжка

13 191 000

Капиталови разходи

1 396 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 241 700

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

1 241 700
21 247 300

5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 239 700

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

1 239 700
17 991 400

от тях за:
Прираст на запасите за извънредни ситуации
ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 991 400
19 231 100

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

21 245 300

от тях за:
Персонал

6 657 600

Издръжка

13 191 000

Капиталови разходи

1 396 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

19 233 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 478 400
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22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд „Земеделие“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

8400.01.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта
на земеделието и селските райони

Сума
(в лева)
334 575 900

8400.01.01

Бюджетна програма „Развитие на селските райони“

8400.01.02

Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“

6 264 200

8400.01.03

Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично
подпомагане“

1 175 600

8400.01.04

Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“

310 837 200

8400.02.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта
на рибарството и аквакултурите

338 800

8400.02.01

Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“

8400.03.00

Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

16 298 900

338 800
32 830 600
367 745 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
16 298 900

от тях за:
Персонал

16 298 900

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

16 298 900

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

Сума
(в лева)
1 295 200

от тях за:
Персонал

1 295 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 969 000

от тях за:
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 969 000
6 264 200

8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
1 175 600

от тях за:
Персонал

1 175 600

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

1 175 600

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

6 834 400

от тях за:
Персонал

6 834 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

304 002 800

от тях за:
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

295 381 000

Капиталови трансфери

8 621 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

310 837 200

8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

338 800

от тях за:
Персонал

338 800

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

338 800

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

Сума
(в лева)
32 830 600

от тях за:
Персонал

6 427 600

Издръжка

18 403 000

Капиталови разходи

8 000 000

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

32 830 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд „Земеделие“
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
58 773 500

от тях за:
Персонал

32 370 500

Издръжка

18 403 000

Капиталови разходи

8 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо

308 971 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

367 745 300
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23. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Технически операции“
за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

8600.01.00

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

48 375 000

8600.01.01

Бюджетна програма ,,Технически операции“

48 375 000

Общо:

48 375 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
48 375 000

от тях за:
Персонал

40 055 000

Издръжка

4 269 000

Капиталови разходи

4 051 000

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

48 375 000

24. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
№ 904 от 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(в лева)

3500.01.00

Политика в областта на електронното управление

19 996 900

3500.01.01

Бюджетна програма ,,Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“

19 996 900

Общо:

19 996 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
(в лева)
19 996 900

от тях за:
Персонал

8 381 600

Издръжка

7 615 300

Капиталови разходи

4 000 000

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

19 996 900

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации
за хора с увреждания
№

Показатели

Сума (лева)

1

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

617 000

а)

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

196 400

б)

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

138 280

в)

за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално
значими проекти, разкриване на нови работни места, профилактика и преодоляване
на последствията от социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и
отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и потребителските
нужди на хората със специфични потребности, въздействие върху обществото за
толерантност към различията и др.

142 500

г)

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

139 820

2

Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“

246 000

а)

за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите.

222 000

б)

за подпомагане дейностите на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“.

15 000

в)

издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни
брошури, нормативни документи, които не се разпространяват или излагат на
пазарен принцип, както и на музейни сбирки.

9 000

3

Сдружение „Съюз на слепите в България“

628 000

а)

за подпомагане дейността на Сдружение „Съюз на слепите в България“, свързана
със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч. за подобряване на
административния капацитет на кадрите, за развитие на социалния контакт, за
популяризиране дейността на организацията.

134 000

б)

за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация
на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално подпомагане
на членове и за консумативи на изброените.

128 600

в)

за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, за издателска
и брайлова дейност, за поддържане на информационни сайтове, за административно обслужване и за консумативи на изброените дейности.

85 400

г)

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

280 000
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Сума (лева)

4

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“

185 000

а)

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

30 125

б)

за подпомагане дейността на родителските организации на Сдружение „Българска
асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за предоставяне на подкрепа
на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

60 525

в)

за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения“.

36 725

г)

за подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни
материали/организиране и провеждане на информационни кампании.

25 525

д)

за други неикономически дейности и координация.

32 100

5

Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“

416 000

а)

за трудова рехабилитация – доплащане за загубена работоспособност на членкооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК.

106 000

б)

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

50 000

в)

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

160 000

г)

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

100 000

6

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“

98 000

а)

за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца
и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове, психологическа
помощ на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, съдействие от
жестомимичен преводач и/или сурдопедагог при комуникация с образователни
институции, държавна администрация и работодатели.

36 600

б)

за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни имплантни системи.

11 000

в)

за интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции, международна дейност.

18 000

г)

за дейности в национални и международни организации, печатни издания с непазарно разпространение, информационна дейност, поддръжка на центровете за
подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства,
подпомагане, организиране и координиране дейността на Сдружение „Асоциация
на родителите на деца с увреден слух“.

32 400

7

Сдружение „Съюз на глухите в България“

324 000

а)

за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и
социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на видеоцентъра за субтитри, дейността на Центъра за развитие и утвърждаване на жестови език, републикански мероприятия, международна дейност,
семинари и специализирани издания, разпространявани непазарно.

289 400

б)

за социално подпомагане на членовете на Сдружение „Съюз на глухите в България“.

8

Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

353 000
180 000

34 600

а)

за програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“.

б)

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

30 000

в)

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

67 000

г)

за Програма за млади хора „Живей активно с диабет“.

10 000

д)

за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб „Диабет“,
включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в МДФ (IDF),
участие в международни програми и организации.

66 000
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Показатели
Сума (лева)
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80 000
за допълнителна преподавателска помощ – подкрепа по различни предмети в
9 000
училище за усвояване на Брайловата символика и релефни изображения, което
е предпоставка за активно включване в учебния процес. Подкрепа на даровити
деца, усвояване на умения за ориентиране и мобилност, подкрепа на семействата
и всички други дейности, свързани с реалното приобщаване на децата в обществото
и в училище. Закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания.
за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение и множество увреждания.
35 000
за специална помощ за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания
12 000
(терапии, рехабилитации, обгрижване, придружаване и лекарствени средства за
деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания).
за мероприятия за социална интеграция, социални контакти, семинари, конфе12 000
ренции, спортни и културни мероприятия на деца с нарушено зрение и деца с
множество увреждания и на техните родители и придружители.
за координация и управление дейността на Сдружение „Асоциация на родителите
12 000
на деца с нарушено зрение“. Подпомагане на регионалните структури на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“, увеличаване на
административния капацитет по места, консултантски и административно-правни
мероприятия, счетоводни услуги, участие в международни и родни организации,
социално значими проекти, наеми в различни региони, участия в конференции и семинари в чужбина и в страната, участие в информационни кампании,
печатна дейност и всички други дейности, свързани с подобряване капацитета
на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“, които се
разпространяват на непазарен принцип.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168 000
за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги
25 500
на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване на социални контакти и комуникации.
за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете,
54 000
за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни
разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на
териториалните организации.
за издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“, инфор5 000
мационен бюлетин и други специализирани издания.
за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив.
66 200
за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски
16 000
внос в национални и международни организации.
за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обуче1 300
ние, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272 000
за социална и трудова рехабилитация – създаване на условия за заетост, активност,
84 800
развитие на социални и трудови умения на хората с увреждания от системата на
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
за повишаване капацитета на специализираните предприятия – разработване на
12 400
политики за развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на социалния
капитал в системата на Национално сдружение на работодателите на хората с
увреждания
за информационно-консултантски, социални и организационни дейности, квали174 800
фикация и преквалификация на кадри от системата на Национално сдружение
на работодателите на хората с увреждания
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220 000
за частично дофинансиране по реализиране на социално значими проекти, про120 800
грами и дейности за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране
на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги; за
провеждане на антидискриминационни програми, социална помощ и/или събития,
достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както и дейности с рехабилитационен ефект.
Частично финансиране на разкриване на работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, социално и
здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти и др.; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез
социални контакти, организационни дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, за административна дейност, за контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания.
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Показатели
Сума (лева)
за частично финансиране на издръжката на дейността (включително социални
41 200
услуги, социални дейности и социални събития) на структурите на Център за
психологически изследвания – на централно звено и регионални структури в
страната, за издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове,
Културен център на хора с увреждания и Национален ресурсен център на хора с
увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на
административен капацитет на организацията, вкл. обезпечаване на достъпен и
адаптиран транспорт за хора с увреждания, административни разходи, външни
услуги и материали и др.
за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни про33 000
грами за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми),
изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове
и филми за хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули и събития, подготовка и
реализиране на социални дейности.
за частично финансиране на издателска и информационна дейност, международ25 000
ни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи,
флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи
дейността на организацията, провеждане на кампании и събития, подготовка и
реализиране на социални дейности.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52 000
за частично финансиране на дейността на дневни центрове в страната.
8 000
за координиране и подпомагане на дейността.
22 000
за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, свър2 500
зани с дейността.
за организиране и участие в семинари.
9 300
за работа на групи по интереси.
1 000
за социална и интеграционна дейност.
9 200
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46 000
за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, централния
23 000
офис и общественоинформационния център, мобилния център и структурите в
страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване на посещения и
консултации на членовете в страната, режийни за поддържане на офиса, телефони,
счетоводна и юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения
във връзка с дейността, вътрешни и външни експерти и др. за неикономически
дейности, свързани с изпълнение целите на организацията.
за изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани
15 000
с включването на малките хора в общността. Частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в
областта на малките хора.
за частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри,
4 000
печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности.
за социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт,
4 000
храни, лекарства, медицински и помощни средства.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52 000
за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и
5 000
туристически мероприятия и всички други дейности и услуги, свързани с включването на децата и лицата с епилепсия в обществото.
за организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от водещи спе7 000
циалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна на опит, дейности,
свързани с международни организации, международна дейност, транспортни и
други разходи. Изследователска дейност.
за координиране и подпомагане дейността на Сдружение „Асоциация на родители
33 000
на деца с епилепсия“, реализация на социално значими проекти, разкриване на
нови работни места в бюрата за информационни, консултантски, организационни
и административно-правни дейности и услуги. Увеличаване на административния
капацитет на кадрите; центрове за деца и лица с епилепсия, за социална рехабилитация и интеграция в различни региони на страната и структурите по места; подкрепа
на регионални и национални кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен начин; създаване на партньорство с организации в чужбина.
за социална дейност – психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ за деца
7 000
и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на потребностите и предоставяне
на услуги. Супервизия. Обучение на екипи. Разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус групата в регионалните
структури. Усвояване на добри практики и обмяна на опит и други.
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16

Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

206 000

а)

за организиране и провеждане на дейностите по основна, медицинска и предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране (обучение, управление и
координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи);
за допълване реализацията на различни проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на социалния диалог с общински
и държавни структури и всички заинтересовани институции и организации.

183 000

б)

за обучителни семинари с центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на
рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица,
ресурсните центрове, заинтересуваните организации и институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на дейността на регионалните
структури; за участие в национални и международни семинари и прояви в
областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания, включително такси и членски внос.

6 000

в)

за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална литература,
учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали
и абонамент на специализирани издания.

2 000

г)

за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства
за обучение на зрително затруднени лица.

15 000

17

Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

45 000

а)

Частично финансиране за подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на
хората с увреждания в Република България.

19 000

б)

Дофинансиране на дейността за подпомагане на личната мобилност с най-голяма
възможна степен на независимост на хората с увреждания.

14 000

в)

Дофинансиране на дейността за подпомагане на участието в културния живот,
почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република България в
съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания.

12 000

18

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“

а)

Национален информационен център.

б)

Национален център за социални услуги и развитие.

200 000
40 000
100 000

в)

Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост.

60 000

19

Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“.

99 000
42 500

а)

За трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд.

б)

За подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях.

в)

За оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици член-кооператори и младежи, които продължават обучението си след средното образование.

14 000

г)

За социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите основни
жизнени потребности.

2 000

д)

За организация на курсове за обучение съобразно нуждите както на член-кооператори, така и на ръководния и изпълнителния апарат.

25 000

500

е)

За международна и организационна дейност.

15 000

20

Национална асоциация на хората с придобити увреждания

52 000

а)

за частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата реализация на хората с увреждания: Провеждане на кампании сред обществото
и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания;
Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места
с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания;
Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст
с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова
реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване
за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местната
власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо
хората с увреждания.

14 000
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Показатели
Сума (лева)
за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и
21 000
преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; Създаване
на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически
походи с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви,
състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни,
почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата
страна; Разкриване на нови социални услуги; Информационно-издателска дейност:
Разработване на печатни, аудио- и видеоинформационни материали.
за дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални,
10 000
национални и международни организации от неправителствения сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на
организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за
приемственост по места.
за частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи раз7 000
ходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, разходи
за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за
външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., битови такси и др. подобни)
на административния персонал.

Приложение № 3
към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за юридическите лица с нестопанска цел
№
1.

Показатели

Сума
(лева)

Български Червен кръст (БЧК)
4 000 000
Мениджмънт на бедствия – повишаване капацитета на организацията и поддържане
на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи.
Дейности по подготовка на щатния апарат и екипи от доброволци за работа при кризи
и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на нови количества резерв от имущество за подпомагане на
населението при бедствия, аварии и кризи. Подобряване условията за съхранение на
имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на БЧК.
Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП.
Планинска спасителна дейност – предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения за оказване на
долекарска помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и топография, работа със
специализирана техника и спасителни съоръжения, радиотехника, спасителни кучета
и т.н. Осигуряване на надеждна работна екипировка на спасителите, материали и
резервни части за извършване на дейността.
Водноспасителна дейност – безвъзмездно участие във водноспасителната дейност в
страната. Безплатно обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и
начините на оказване на помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура
на населението. Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и
функционирането на водноспасителни станции и постове край водните площи.
Социална и здравна дейност – провеждане на социалнопомощна дейност; набиране
и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на социални услуги с неикономически характер и психо-социална подкрепа; стимулиране на активния живот на
възрастните хора; повишаване на здравната култура на населението; ограничаване и
предотвратяване на социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на населението за оказване на първа помощ; подпомагане, популяризиране и
утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма – пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др.
Младежка дейност – обучение на деца и младежи за оказване на първа долекарска
помощ, психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и кризи; подготовка на
младежки аварийни екипи; извършване на здравнопросветни дейности сред деца и
млади хора и насърчаване на здравословния начин на живот; разпространение на
хуманитарните принципи и ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и
младежи от уязвими групи, подкрепа на деинституционализацията на деца и младежи;
подготовка на екипи за оказване на психо-социална подкрепа.
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Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили
международна закрила.
Международна дейност – пропагандиране целите и задачите на международното
Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за изучаването, разпространението
и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни
бедствия. Участие в международни проекти за въвеждане на иновативни практики в
червенокръстките дейности.
Организационна дейност – повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на
червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията.
2.

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

86 000

3.

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

199 000

4.

Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ – за подпомагане дейността
на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка
на централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски
обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище;
за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове,
постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик,
за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература
в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна
дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и
снабдяване с предмети, предназначени за продажба).

199 000

5.

Бачковски манастир „Успение Богородично“ – за подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на
централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни
покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски
обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище;
за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове,
постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик,
за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература
в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна
дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство
и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). За опазване на стари ценни
икони и стенописи, за поддържане на постоянната експозиция в музея и библиотеката
на Бачковската света обител.

199 000
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6.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по
проекти, свързани с нематериалното културно наследство в региона, на архивирането
на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията
за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември
2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в
страните от Югоизточна Европа.

7.

Български институт за стандартизация (БИС) – за дейности по административно и 1 430 000
техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане
на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни
за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от
национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти (които
не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на
стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията
на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС
представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности
на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и
CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.

8.

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

226 000

9.

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

262 000

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

100 000

412 000

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

№

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

Показатели

Сума
(лева)

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

70 000

Приложение № 4
към чл. 8
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2017 г.
П О К А З А Т Е Л И
ТРАНСФЕР

СУМА
(в лв.)
78 287 000

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 700 000

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV+V)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

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

СУМА
( в лв.)
36 180 200
28 027 946
11 329
2 474
620 379

4 285 067

1

Стипендии

2 411 067

2

Студентски столове и общежития

1 874 000

IV. Средства за капиталови разходи
V.

422 537

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

2 824 271

Средства за ученици в средни училища (1х2)

2 174 000

1

Брой ученици

1 087

2

Единен стандарт (лв.)

2 000

Средства за ученици в общежитие (1х2)
1

Брой ученици

2

Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.)
Средства за стипендии на ученици (1х2)

1

Брой ученици

2

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

569 664
344
1 656
80 607
831
97
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)

СУМА
(в лв.)
9 887 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 130 098

1

Средноприравнен брой учащи

4 622

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 759

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
179 954
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ 1 472 209
(1+2)
1 Стипендии
1 069 619
2

Студентски столове и общежития

402 590

IV.

Средства за капиталови разходи

105 139

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Технически университет – Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)

5 088 700

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 290 594

1

Средноприравнен брой учащи

2 761

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 554

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

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

94 969

612 355

1

Стипендии

508 855

2

Студентски столове и общежития

103 500

IV.

Средства за капиталови разходи

90 782

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Русенски университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
11 852 500
10 033 040

1

Средноприравнен брой учащи

6 640

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 511

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ
ТРУДОВЕ

III.

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

1 350 054

1

Стипендии

1 345 054

2

Студентски столове и общежития

IV.

Средства за капиталови разходи

196 093

5 000
273 313

С Т Р.
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Университет по хранителни технологии – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
6 361 600
5 246 892
2 961

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 772

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

116 136

923 881
493 881
430 000
74 691

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичен и металургичен университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV+V)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
6 882 400
5 251 212
2 199

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 388

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

227 991

1 000 741
700 741
300 000
114 210
288 246

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

СУМА
(в лв.)
4 947 100
4 019 550
3 165
1 270
146 333

677 319
332 319
345 000
103 898
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Лесотехнически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
7 431 300
6 569 307

1 Средноприравнен брой учащи

2 337

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 811

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

145 407
657 982
329 982

2 Студентски столове и общежития

328 000

IV. Средства за капиталови разходи

58 604

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Университет по архитектура,
строителство и геодезия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
9 892 400
7 630 170

1 Средноприравнен брой учащи

3 210

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 377

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

223 301

1 916 947
954 947

2 Студентски столове и общежития

962 000

IV. Средства за капиталови разходи

121 982

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

СУМА
(в лв.)
5 040 100
3 953 688
2 056
1 923
87 512

929 765
414 765
515 000
69 135
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Университет за национално
и световно стопанство – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
20 386 400
15 434 510
16 961

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

910

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

303 673

4 350 395
2 590 895
1 759 500
297 822

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Икономически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
9 995 600
7 549 080
9 240

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

817

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

148 528

2 123 502
1 508 502
615 000
174 490

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

СУМА
(в лв.)
5 686 600
3 820 800
4 975
768
75 174

1 636 117
1 032 117
604 000
154 509
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И

I.
1
2
II.

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

СУМА
(в лв.)
51 600 700
40 324 566
21 381
1 886
1 075 483

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

9 367 972

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

6 761 972
2 606 000
832 679

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
9 937 000
7 720 646

1 Средноприравнен брой учащи

7 346

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 051

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

151 903

1 978 374
1 978 374

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

86 077

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

СУМА
(в лв.)
21 072 000
17 449 515
14 505
1 203
476 099

2 936 247
2 842 747
93 500
210 139
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
15 649 500
12 006 397
9 997
1 201
236 225

3 204 454
2 528 454
676 000
202 424

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
8 355 300
6 642 840
5 620
1 182
147 035

1 474 680
1 416 180
58 500
90 745

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
13 083 200
11 564 488
2 743
4 216
227 530

1 155 750
451 250
704 500
135 432
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Аграрен университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
7 892 700
6 917 665

1 Средноприравнен брой учащи

2 423

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

2 855

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

230 699

369 321
369 321

2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

375 015

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И

I.
1
2
II.

III.
1
2
IV.

ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средноприравнен брой учащи
Среднопретеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
Стипендии
Студентски столове и общежития
Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
2 778 900
2 466 956
764
3 229
87 790

199 610
199 610
24 544

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Национална академия за театрално
и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
4 185 900
3 548 475
675
5 257
78 543

500 985
236 985
264 000
57 897
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
3 871 400
3 344 976

1 Средноприравнен брой учащи

712

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

4 698
74 039

400 738
216 238
184 500

IV. Средства за капиталови разходи

51 647

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Национална художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
4 839 400
4 133 031

1 Средноприравнен брой учащи

989

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 179

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

91 481

575 312
485 312

2 Студентски столове и общежития

90 000

IV. Средства за капиталови разходи

39 576

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Университет по библиотекознание
и информационни технологии – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
3 871 500
3 346 910
1 918
1 745
74 082

424 035
424 035
26 473
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Висше училище по телекомуникации
и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
1 468 800
1 180 608

1 Средноприравнен брой учащи

858

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 376

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

26 132

239 788
134 788
105 000

IV. Средства за капиталови разходи

22 272

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Медицински университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
36 887 800
33 593 872

1 Средноприравнен брой учащи

5 629

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 968

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

966 892

2 227 003
1 524 503
702 500
100 033

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
(в лв.)
18 370 800
16 696 160
2 990
5 584
452 892

1 159 550
532 550
627 000
62 198
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Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Медицински университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
20 123 600
17 774 163

1 Средноприравнен брой учащи

3 043

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

5 841

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ

393 419

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И

1 456 025

ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии

622 025

2 Студентски столове и общежития

834 000

IV. Средства за капиталови разходи

499 993

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Медицински университет – Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
(в лв.)
7 835 800
7 066 633
1 421

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 973

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

139 035

470 079

1 Стипендии

277 579

2 Студентски столове и общежития

192 500

IV. Средства за капиталови разходи

160 053

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Тракийски университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

СУМА
(в лв.)
19 046 600
17 502 565

1 Средноприравнен брой учащи

5 245

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

3 337

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

467 413
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СУМА
(в лв.)

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

842 728

1 Стипендии

739 228

2 Студентски столове и общежития

103 500

IV. Средства за капиталови разходи

233 894

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

2 727 100

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 157 174

1 Средноприравнен брой учащи

1 422

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 517

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

42 442

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

477 986

1 Стипендии

315 486

2 Студентски столове и общежития

162 500

IV. Средства за капиталови разходи

49 498

Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката за Висше строително училище
„Любен Каравелов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.
П О К А З АТ Е Л И
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

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

СУМА
(в лв.)
1 019 500
725 835
415
1 749
14 281

253 822
46 822
207 000
25 562

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели
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Приложение № 5
към чл. 9

Показатели
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+)
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)
II. РАЗХОДИ
Текущи разходи
Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Платени данъци, такси и административни санкции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО (+/-)
Трансфери от централния бюджет за други бюджети (нето)
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)
– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)
Заеми от чужбина – нето (+/-)
Получени заеми (+)
Погашения по заеми (-)
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)
Друго финансиране – нето (+/-)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Предоставени кредити (нето)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
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Показатели
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)
Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2017 Г.
Приложение № 6
към чл. 19
Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани
от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински
и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2017 г.
Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

5101 БAHCKO

5103

БЛAГOE B
ГPAД

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

Гостун, Обидим, Места, Кремен,
Осеново

5

621

1

13 936,0

9 756

м. Долно Демирево (Бистрица),
м. Горно Демирево (Бистрица),
м. До л но Бр е з ово (Бис т ри ц а),
м. Го р н о Б р е з о в о (Би с т ри ц а),
м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица),
м. Юручка (Бистрица), м. Влаховц и (Бист рица), м. Серезлийска
(Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово),
м. Шоповц и (Го рно Хър с ов о),
м. Новоселци (Горно Хърсово),
м. Па н човц и (Горно Хърсово),
м. Горни Двояци (Горно Хърсово),
м. Пешовска (Делвино), Делвино,
м. Мишовска (Марулево), м. Манов с к а (М ару лев о), м. Ус ой ц и
(Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево),
м. К а линци (Марулево), м. Бата лска (Марулево), м. Радевска
(Марулево), Обел, м. Сукалинци
(Габрово), м. Габерци (Габрово),
Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица),
м. Таушанци (Падеш), м. Безинци
(Падеш), м. Чуковци (Падеш)

36

1 305

7

27 560,0

19 292

2

85

2

3 016,0

2 112

18

236

7

41 236,0

28 866

5104 ГOЦE ДEЛЧEB Делчево, Добротино
М а л к и Ц а л и м , Го лем Ц а л и м ,
Бождово, Любовка, Горна Сущица,
Сугарево, Долени, Рожен, Любо5109 CAHДAHC KИ
вище, Кашина, Пиперица, Лехово,
Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци
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Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3
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Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

5110 CATOBЧ A

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин,
Жижево

5

2 123

3

17 305,6

12 114

5111 CИMИTЛ И

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна
Железница (Железница), Тросково, Докатичево, Горно Осеново

10

553

5

24 544,0

17 180

5202 БУPГAC

Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор,
Драганово, Братово

8

2 364

7

30 680,0

21 476

5204 K APHOБ AT

Железник, Деветинци, Козаре

3

128

2

7 151,0

5 006

MAЛKO
TЪPHOBO

Близнак, Бръш л ян, Бя ла вода,
Визица, Евренозово, Заберново,
Ка лово, Младеж ко, Сливарово,
Стоилово

10

223

2

44 928,0

31 450

5206 HECEБЪP

Емона, Прис ел ц и, Ра ковсково,
Паницово, Козница

5

148

2

11 024,0

7 716

5211 CPEДEЦ

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия,
Момина църква, Долно Ябълково,
Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово,
Росеново, Граничар, Трак ийци,
Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец

28

2 224

6

56 555,2

39 588

5212 CУHГУPЛAPE Есен, Ведрово, Босилково, Завет

4

682

2

4 784,0

3 348

5302 AKCAKOBO

Радево, Водица

2

134

1

8 840,0

6 188

5307

BЪЛЧИ
ДOЛ

Искър, Кракра

2

72

2

2 600,0

1 820

5309

ДOЛHИ
ЧИФЛИK

Бърдарево, Булаир

2

256

1

6 032,0

4 222

5205

5310 ДЪЛГOПOЛ

Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк

4

536

3

8 112,0

5 678

5311 ПPOBAДИЯ

Пертов дол, Староселец

2

274

1

2 209,0

1 546

5312 СУВОРОВО

Просечен

1

15

1

915,2

640

BEЛИKO
5401
TЪPHOBO

Боя новц и, Вой неж а, Въглевц и,
Габровц и, Големаните, Горановци,
Горен Еневец, Ивановци, Кладни
дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

13

99

6

38 636,0

27 046

5403 EЛEHA

Багалевци, Бадевци, Баевци, Бал у ци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци,
Бу йновци, Велковци, Велювци,
Веселина, Вълчовци, Големани,
Горни Танчевци, Граматици, Гърдевц и , Де б е л и р ът, До бр евц и ,
Долни Марян, Донковци, Дрента,
Дърлевц и, И г нат овц и, И ла ков
рът, Каменари, Козя река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци,
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Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

5409 CTPA ЖИЦA

3
Марафелци, Мийковци, Николовц и, Па л иц и, Ра довц и, Раювц и,
Ребревци, Руховци, Светославци,
Средни колиби, Титевци, Тодювци,
Тънки рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни
дял, Шилковци, Яковци
Теменуга, Водно

5410 CУXИHДOЛ

Красно Градище

5501

5502

5504

5507
5610

5703

5704

Гра н и т ово, Върба, С л и вовн и к ,
Дъбравка, Граничак, Струин дол,
БEЛOГ PAДЧИK Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница
Шишенци, Градсковски колиби,
БOЙHИЦ A
Периловец
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица,
BИДИH
Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупц и, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик,
Слана бара, Бела Рада, Войница
Чичил, Големаново, Полетковци,
Коста Перчово, Тополовец, Цар
KУЛA
Петрово, Извор махала, Старопатица
Средни рът
POMAH
м. Българи (Млечево), м. Баева
Л и ва да (М лечево), м. Ва левц и
(Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките),
м. К ла дев р ът (Ку пен), Ку пен,
К ас т ел, м. Чу к и т е (Бат овешо),
м. Аан д ж и (Карамичевци), КаCEBЛИEB O
ра м и чевц и, м. Чола ц и т е (Кр ъвеник), м. Доневци (Кръвеник),
м. Щарнава (Кръвеник), м. Стар
Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци
(Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник),
м. Еловщица (Шумата), Душевски
колиби (Шумата), Енев рът
Арм янковци, Бангейци, Ба х реци, Белица, Би жовци, Бреж ниц и т е, Б ърден и , В е лен ц и , В е лчовц и , Ген човц и , Гл у т н и ц и т е,
Горни Радковци, Долни Томчевци,
Драгневц и, Енчовци, Зеленика,
Йововци, Кисийците, Койчовци,
TPЯBHA
Креслювци, Ма лк и Станчовци,
М а невц и , М и л евц и , Мр ъ з ец и ,
Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино, Ралевц и, Руевци,
Свирци, Сечен камък, Станчов
хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци

С Т Р. 1 0 1

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

53

1 390

7

63 440,0

44 408

2

19

1

5 616,0

3 932

1

70

1

1 289,6

902

12

297

4

9 006,4

6 304

3

148

1

7 612,8

5 328

20

2 805

5

28 912,0

20 238

8

1 146

2

30 368,0

21 258

1

5

1

19 656,0

13 760

21

3 010

16

14 872,0

10 410

40

317

5

23 920,0

16 744
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Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3
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Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф,
Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен,
Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково

21

2 701

13

42 036,8

29 426

5808 ШAБЛA

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

4

103

2

7 092,8

4 964

5901 APДИHO

Спол у ка, Песнопой, А врамово,
Дой ра н ц и, Родопско, м. Дол на
махала (Ахрянско), м. Горна махала (А хрянско), А хрянско, Кору ма х а л а (Т ърно с л и вк а), Т ър носливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци),
м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м. Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар
(Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер
(Синчец), Синчец, Теменуга, Мак,
м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино,
Латинка, м. Мировец (Боровица),
Дедино, м. Вражалци (Стар читак),
м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак,
Червена ск а ла , Левц и , Иск ра ,
м. Ослец (Млечино), Чернигово,
Търна, м. Третак (Горно Прахово),
м. Х а л и л ход ж а л ар (С в е т у л к а),
м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско,
м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял
извор), м. Чолаково (Бял извор),
Седларци, Еньовче, Главник

57

5 012

27

118 144,0

82 700

5802

ГEHEPAЛ
TOШEBO

Злат ол ис т, м. Ч ифл и к (Гол я мо
Каменяне), Калайджиево, Синиг ер, Ти н тя ва, С т ра жец, Дол н и
юруци, Благун, Аврен, Дъждовн и к , Г ул и я, Ма л ко К а мен я не,
Каменка, Перу ника, Черноок и,
Багрилци, Доборско, Чал, Сбор,
Па да ло, Кож у харц и, Орешари,
5904 KPУMOBГ PAД м. Скорец (Луличка), м. Дропла
(Лули чка), м. Бу ха л (Лули чка),
м. Врана (Луличка), м. Трайковци
(Луличка), м. Павлина (Луличка),
м. Мехурка (Луличка), м. Козино
(Звънарка), м. Ру й (Кан дилка),
м. Душино (Кандилка), Кандилка,
Сърнак, м. Каменник (Скалак),
Скалак, Къклица, м. Кандиларка

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

С Т Р. 1 0 3

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

(Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица
(Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил),
Кови л, Х исар, К раси но, С ла дкодум, м. Кръневица (Лещарка),
Топол к а, м. Ж и т н и ца (Гол я ма
чинка), м. Страка (Голяма Чинка),
м. Дра ж и н ц и (Гол я ма Ч и н к а),
Малка Чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка,
Зиморница

61

9 582

7

57 335,2

40 134

5905 KЪPДЖ AЛ И

Багра, Бяла поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара,
Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци,
Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре,
Сест ринско, Ст ра жевц и, Черна
скала

23

4 957

9

45 552,0

31 886

6001 БOБOB ДOЛ

Блато

1

16

1

5 403,8

3 782

6003 ДУПHИЦ A

Д яково, Кременик, Тополница,
Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде

9

1 075

3

13 520,0

9 464

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница,
Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно село,
Долно Уйно, Жеравино, Ивановци,
Каменичка Скакавица, Катрище,
Коприва, Кутугерци, Кършалево,
6005 KЮCTEHД ИЛ Ле л и н ц и , Ле с к а , Л ис ец , Ло м н и ца , Ма з арачево, Ново с е ло,
Полетинци, Полска Скакавица,
Преколница, Радловци, Раненци,
Р ъ с ов о, С а в ойс к и , С а ж д ен и к ,
С т енс ко, Т ър с и но, Ц р еш нов о,
Цървена ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

40

1 217

13

75 088,0

52 562

6006 HEBECTИHO

Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м. Света Ана (Смоличано),
Смоличано, Еремия, м. Ивановци
(Горна Еремия), Горна Еремия,
Мърводол, Долна Козница, Пастух,
м. Сухар (Рашка Гращица), Раково, Ветрен

14

467

13

56 368,0

39 458

6007 PИЛA

Падала

1

18

1

4 160,0

2 912

6009 TPEKЛЯHO

Бр е с т, Б ъ з ови ц а , Габр ешевц и ,
Горни Кори тен, Горно Кобиле,
м. Шумието (Добри дол), Долни
Коритен, Драгойчинци, Злогош,
Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци),
м. Есикарци (Чешлянци)

15

169

2

15 912,0

11 138

6101 AПPИЛЦ И

м. Черневото (Велчево)

1

123

1

2 184,0

1 528

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

БРОЙ 104

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

6106 TPOЯH

Патрешко, Горно Трапе, Терзийско,
м. Долна Маргаритина (Белиш),
м. Зеленика (Бели Осъм)

5

547

4

11 960,0

8 372

6201 БEPKOBИЦ A

Пърличево, Рашовица, Цветкова
бара

3

65

2

7 800,0

5 460

6207 ЛOM

Долно Линево, Станево, Орсоя,
Сливата, Добри дол

5

912

3

10 816,0

7 572

6210 ЧИПPOBЦ И

Челюстница, Равна

2

103

1

5 200,0

3 640

6310 CEПTEMBPИ

С ла вови ца, Дол но Върш и ло,
м. Горно Вършило (Долно Вършило)

3

356

2

12 688,0

8 882

6311 СТРЕЛЧА

Дюлево

1

138

1

1 872,0

1 310

6312 СЪРНИЦА

м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни)

2

762

1

832,0

582

6401 БPEЗH ИK

Арзан, Бабица, Банище, Брусник,
Ви д ри ца , Гоз, Горна С ек и рна ,
Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава,
Кривонос, Муртинци, Озърновци,
Ръжавец, Станьовци, Ярос лавци

19

246

3

17 784,0

12 448

6403 KOBAЧEBЦ И

Слатино, Чепино, Косача, Светля,
Ракиловци

5

245

2

10 192,0

7 134

6405 PAДOMИP

Борнарево, Николаево, Радибош,
м. Петрово (Кошарите), Кошарите,
Беланица, Углярци, Драгомирово

8

198

3

12 896,0

9 028

6406 TPЪH

Ярловци, Главановци, Насалевци,
Ра н и л у г, С л и шовц и , С т р е з им и р овц и, Д ж и н човц и, Рея новци, Бохова, Ломница, Глоговица,
Туроковц и, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци,
Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева
рек а, С т. извор, Кос т у н ри н ц и,
Еловица, Стойчовци, Горна Мелна,
Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци,
Врабча, Прода н ча, Бу т рои н ц и,
Мракетинци, Парамун, Лялинци,
Неделково

42

940

6

65 416,0

45 792

Долнослав, Горнослав, Орешец,
6601 ACEHOBГ PAД Добр остан, Врата, Сини връх, Бор,
Три могили, Лясково

9

449

2

10 920,0

7 644

6602 БPEЗOBO

Свежен, Зелениково, Бабек, Чех
ларе

4

547

3

27 664,0

19 364

6606 ЛЪKИ

м . К р у ш е в о ( М а н а с т и р), М а нас т и р, Лък а ви ца, м. На деж да
(Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново,
Белица, Борово, Югово

11

762

5

22 880,0

16 016

6616 XИCAPЯ

Мътеница, Ново Железаре, Мало
Крушево

3

441

4

40 144,0

28 100

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

С Т Р. 1 0 5

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

6802 БЯЛA

Пет кладенци

1

32

1

2 080,0

1 456

6901 AЛФATAP

Цар Асен, Кутловица

2

120

2

5 200,0

3 640

6904 K AЙHAPД Ж A

Стрелково, Господиново, Каменци,
Поп Русаново

4

48

1

13 728,0

9 610

6905 CИЛИCTPA

Главан, Сърпово

2

55

2

9 360,0

6 552

7001 KOTEЛ

Боренци, Седларево

2

137

2

12 064,0

8 444

7003 CЛИBEH

Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево,
Бозаджии, Ичера, Раково

10

1 381

5

26 832,0

18 782

7101 БAHИTE

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве,
Кръстатица, Две тополи, Рибен
дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново

13

1 264

7

58 656,0

41 060

7102 БOPИHO

Чала, Ягодина, Буйново, Кожари

4

1 122

2

7 696,0

5 388

7103 ДEBИH

Жребево, Стоманево, Чуруково,
Брезе, Кестен, Осиково

6

1 348

4

24 336,0

17 036

7106 MAДAH

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов
дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев
дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле,
Митовска, Петров дол, Печинска,
Планинци, Равно нивище, Рустан,
Стайчин дол, Тънкото, Уручевц и,
Цирка, Шаренска

29

1 505

6

29 536,0

20 676

7107 HEДEЛИHO

Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка,
Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово,
Кочани

15

2 491

6

26 520,0

18 564

7109 CMOЛЯH

Чокманово, Кошница, Могилица,
Арда, Гудевица, Речани, Соколов
ци, м. Гращата (Виево), Влахово,
Подвис, Градът, Ровина, Гращица,
Е ленск а, П иса н и ца, Хасови ца,
Лъка, Исьовци, м. Орловица (Пет
ково), м. Славейковци (Петково),
м. Бу к а (Пе т ково), Пол ковн и к
С ерафи мово, Фат ово, Габри ца,
Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска
река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Бу ката, Бил янска, Селище,
Стикъл, Пещера

41

2 892

23

91 312,0

63 918

7110 ЧEПEЛAPE

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

4

104

3

7 904,0

5 532

7304 ГOДEЧ

Лоп у ш на, Смол ча, Вър ъбн и ца,
Мургаш, Букоровци, Каленовци,
Бра к ь овц и, Ропо т, Вр ъд ловц и,
Станинци, Бърля, Туден

12

213

3

20 280,0

14 196

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

БРОЙ 104

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

Сума
(лева)

7

8

Байлово, Долно Камарци, Стъргел,
Горно Камарци, Саранци, Маковец, Осоица

7

1 612

1

9 672,0

6 770

Меч ковц и, Па новц и, С ел я н и н,
Ба л ьовц и, м. Пол иовц и (Ва к арел), м. Ездирастовци (Вакарел),
м. Семковци (Вакарел), Поповци,
м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

11

47

2

23 712,0

16 598

м. Печор (Видраре), м. Градище
(Видраре), м. Станчовец (Видраре),
м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци
(Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово),
м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска
река), м. Драгоица (Манаселска
р ек а), м. Чер еша (Ма нас е лск а
река), Манаселска река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица),
м. Вельовци (Осиковица), м. Роб ови ца (Оси кови ца), м. Я мат а
(Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица),
м. Баре (Осиковица), м. Недковци
(Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица),
м. Марковци (Осиковица), м. Кратунска (Осиковица), м. Джамбазе т е (Оси кови ца), м. Ба л и нск а
(Осиковица), м. Венеца (Своде),
м. Преход (Своде), м. Бакова могила (Своде), м. Габриците (Своде),
м. Бурньовица (Своде), м. Курман
(Своде), Своде

37

1 155

5

39 884,0

27 918

7318 CAMOKOB

Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол,
Злокучане, Шипочане, Ново село,
Гуцал

13

2 643

6

22 672,0

15 870

7319 CBOГE

Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя,
Ябланица, Церецел

12

607

12

28 912,0

20 238

7320 CЛИBHИЦA

Брат у шково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане,
Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

7

179

3

12 272,0

8 590

Дол но Ново с ело, Ма л ък дол,
Славянин

3

112

2

17 264,0

12 084

7402 ГУPKOBO

Лява река

1

24

1

4 784,0

3 348

7405 MЪГЛИЖ

С л и ви т о, Я вр ов ец , Б ору щ и ц а ,
Държавен, Селце

5

45

4

8 320,0

5 824

7305

ГOPHA
MAЛИHA

7311 ИXTИM AH

7317 ПPABEЦ

7401

БPATЯ
ДACK AЛOBИ

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища
с население до 500 жители
(без курортите)

1

2

3

С Т Р. 1 0 7

Брой Брой на- Брой Обща дълсели- селение марш- жина на
ща
в малки рути
маршруи платите (км)
нински
при две заселища
реждания в
седмицата
за 2017 г.
4

5

6

7

Сума
(лева)

8

CTAPA
ЗAГOPA

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

4

189

3

19 344,0

13 540

7501 AHTOHOBO

Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна
Златица, Девино, Долна Златица,
Дъбравица, Крушолак, Кьосевци,
Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Пиринец, Поройно,
Присойна, Пчелно, Равно село,
Свободица, Стара речка, Старчище, Стойново, Халваджийско,
Чеканци, Черна вода, Шишковица,
Язовец, Яребично, Ястребино

32

1 135

11

35 776,0

25 044

7410

7502 OMУPTAГ

Великденче, Горско село

2

684

1

7 072,0

4 950

7504 ПOПOBO

Берковск и, Долец, Баба Тонка,
И в а н ч а , Го ри ц а , М а н ас т и рц а ,
Бракница

7

388

4

9 360,0

6 552

7505 TЪPГOBИЩE

Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница

4

379

4

16 244,8

11 372

2

455

1

3 515,2

2 460

Горноселци, Долноселци, Черни
рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял градец, Казак, Ботурче,
Брусино, Планинец, Соколенци,
Глумово, Чу чулига, Черничино,
Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух

22

1 226

4

36 296,0

25 408

Горни Главанак, Долни Главанак,
7604 MAДЖ AP OBO Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

7

2 113

3

11 232,0

7 862

Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово

6

75

1

15 080,0

10 556

Константиново, Свирково, Троян,
Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

8

1 759

4

9 484,8

6 640

TOПOЛOB
7609
ГPAД

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец

4

79

3

18 720,0

13 104

BEЛИKИ
7701
ПPECЛAB

Суха река

1

108

1

3 744,0

2 620

HИKOЛA
7706
KOЗЛEBO

Красен дол

1

139

1

4 492,8

3 144

18

1 868

8

45 676,8

31 974

1

26

1

10 400,0

7 280

1 050

83 195

7601

7602

ДИMИTPOB
ГPAД

ИBAЙЛOB
ГPAД

7606 CBИЛEHГ PAД
7607

CИMEOHOB
ГPAД

Злато поле, Райново

7801 БOЛЯPOB O

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица,
Вълчи извор, Горска поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово,
Дъ б ов о, К а мен вр ъ х , Ден и ц а ,
Оман, Златиница, Голямо Крушево

7803 CTPAЛДЖ A

Леярово

ОБЩО:
10473

391 2 006 051,8 1 404 226
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
76. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-80 от 7.12.2016 г. на „Летище София“ – ЕАД,
за обект: „Разширение и реконструкция на Терминал 2 на Летище София“, в УПИ XV, кв. 2
по П У П на м. Летищен комплекс – Софи я,
гр. София. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
10470
149. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 146 от 7.12.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Станимир Тошков Стоянов с адрес:
гр. Добрич, ул. България 15, вх. Б, ап. 12, група
№ 179/16-3, представляваща поземлен имот с
№ 201003 в землището на с. Голец, с ЕК АТТЕ
15552, община Угърчин, съгласно скица № К02497
от 10.06.2015 г., с площ на имота: 1,017 дка; начин
на трайно ползване: полска култура; вид собственост: държавна частна; категория на земята при
неполивни условия: четвърта. Имотът се намира
в местността Сорика при граници и съседи:
№ 201005 – полска култура на „С.И.Г.“ – ООД,
№ 201006 – пасище, мера – временно общинска
собственост, № 201001 – пасище, мера – временно
общинска собственост, № 201002 – храсти – временно общинска собственост, № 201004 – полска
култура, наследници на Йочо Дачев Йочев, а
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на земеделски земи № 46, том ІХ, рег. № 6840,
дело № 918/2006 г., издаден от М. Дойнов – нотариус с район на действие Районен съд – Ловеч,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 173, и Решение № 550 от 31.10.2013 г. по гр.д.
№ 721/2011 г. по описа на Окръжния съд – Плевен, вл язла в си ла на 24.11.2014 г., имо т ът
представлява полска култура е площ 1,017 дка,
четвърта категория, намираща се в местността
Сорика, съставляваща имот № 201003 по плана
за земеразделяне на с. Голец, община Угърчин,
ЕК АТТЕ 15552, при граници и съседи на имота:
имот № 201005 – полска култура на наследници
на Иван Иванов Йочев; имот № 201006 – пасище,
мера – временно общинска собственост; имот
№ 201001 – пасище, мера – временно общинска
собственост; имот № 201002 – храсти – временно
общинска собственост; имот № 201004 – полска
култура на наследници на Йочо Дачев Йочев, за
сумата 100 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
10388

63. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по изобразително изкуство) – един;
област на висше образование 1. Педагогическ и нау к и, п рофесиона лно на п ра вление 1.3.
Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по музика) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки (Морфология – Екологична морфология) – един; доцент по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Начална
училищна педагогика) – един; област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство на
културните растения) – един; област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност
(Системи за сигурност) – един. Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректорска
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, кабинет 107. За информация –
тел. 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899-901-943.
10480
77. – Висшето училище по мениджмънт – Варна, обявява конкурс за доценти по професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
„Икономика и управление по отрасли (туризъм)“ – двама. Кандидатите трябва да владеят
отлично английски език – минимум ниво В2 съгласно Европейската езикова рамка. Конкурсът е
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в сградата на ВУМ, Варна, ул. Оборище 13А, стая 401, тел. 052 300 680.
10394
60. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по 4.3. направление „Биологически науки“ („Микробиология“ – 01.06.12) за
нуждите на Департамент „Обща микробиология“,
секция „Микробна биохимия“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
10436
822. – Институтът по електроника „Академик
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност 01.03.22 Физика на
вълновите процеси, със срок за подаване на
документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в отдел
„Управление човешки ресурси“ на Института по
електроника на адрес: 1784 София, Цариградско
шосе 72, телефон за контакти 02/8755079.
10421
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561. – И нс т и т у т ът по а г рарна и коном ика – Софи я, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент в професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“, за
нуждите на отдел „Икономика и управление на
земеделието и хранителните вериги“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИАИ, София,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, тел. 02/465 31
53, факс 02/465 11 28.
10410

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Асоциация пулмонална хипертония“
против Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за
условията и реда за заплащане на лечение на
български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1,
т. 8 от Закона за здравето на МЗ – частично, по
което е образувано адм. дело № 13690/2016 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение, което е насрочено за 25.04.2017 г.
10484
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпил протест от Галя Маринова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, по преписка изх. № 7089/2016 на основание
чл. 186, ал. 2, чл. 185 и чл. 16, ал. 1 АПК във
връзка с чл. 145, ал. 5 ЗСВ против чл. 4, ал. 3
и чл. 9, ал. 1 в частта „частна собственост“ от
Наредбата за поставяне на преместваеми обекти
за търговия – маси, павилиони, кабини и др.,
съгласно чл. 56 ЗУТ, приета с Решение № 257,
протокол № 16 от 15.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Царево, влязла в сила на 8.03.2005 г., и
разпоредбата на чл. 4, ал. 3 – последно изменена
с Решение № 394, протокол № 25 от 30.01.2006 г.
По протеста е образувано адм. д. № 2379/2016 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
което е насрочено за 23.02.2017 г. от 11,10 ч.
10427
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава за
образувано административно дело № 1987/2015 г.
по описа на ХХVІ състав по жалба от Тодор
Любенов Миланов, Георги Божидаров Балтаджиев, Атанас Асенов Чонков, Неделчо Тодоров
Георгиев, Петър Асенов Чонков, Тодор Петков
Тодоров и Димитър Сотиров Ставрев – всички
от Варна, кв. Чайка, против Решение № 2106-14
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
по протокол № 40 от 30.03.2015 г. (ДВ, бр. 35 от
2015 г.), с което е одобрен проектът за ПУП – ПРЗ
на ж.к. Чайка, в частта относно УПИ V-82, 19
м.р., кв. 29. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна,
за конституирането им като ответници в производството със съдържание съобразно чл. 218,
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ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ, а именно: трите имена и адрес
на лицето, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена, личен номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя; приложени
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.
10396
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 24,
т. 4 и 6 и чл. 60, т. 6 във връзка с чл. 24, т. 4 и
6 от Наредба № 1 за осигуряване и опазване на
обществения ред на територията на община Козлодуй, приета от Общинския съвет – гр. Козлодуй,
по което е образувано адм. дело № 696/2016 г.,
насрочено за 31.01.2017 г. от 11 ч.
10397
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев
Янев, подаден против чл. 35 във връзка с чл. 11,
т. 7, изр. 1 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на
община Септември, приета с Решение № 422 от
26.06.2013 г. на Общинския съвет – гр. Септември, с протокол № 29. По протеста е образувано
административно дело № 942 по описа на съда
за 2016 г.
10441
Административният съд – Пловдив, ІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
съобщава, че е образувано административно
дело № 2859 по описа за 2016 г. на съда по
протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и
безопасност на движението на територията на
община Асеновград, приета с Решение № 458 от
1.08.2012 г. на Общинския съвет – Асеновград,
в частта по чл. 19, ал. 1, установяващ забрана
лицата, ненавършили 18 години, да пребивават в
нощните заведения с удължено работно време, в
които се продава алкохол, извършват се хазартни
игри или се изпълняват еротични танци, след
22 ч., освен в случаите, когато са придружени
от пълнолетен законен представител, и в частта
по чл. 19, ал. 2 – лицата, ненавършили 14 години, да пребивават в компютърните и интернет
залите след 22 ч., освен в случаите, когато са
придружени от пълнолетен законен представител. Административно дело № 2859 по описа на
Административния съд – Пловдив, за 2016 г.,
ІІ състав, е насрочено за 9.02.2017 г. от 9 ч.
10398
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Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по постъпила
жалба на сдружение „Българска асоциация за
растителна защита“, с която се оспорва Заповед
№ РД-11-357 от 10.03.2016 г. на изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност
на храните, е образувано адм. д. № 5618/2016 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.01.2017 г. от
15 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
10438
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че в съда е образувано
адм. дело № 1101/2016 г. по описа на съда по
п ротест на Ок ръж на п рок у рат у ра – Софи я,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.02.2017 г. от 10,30 ч. и
по което предмет на оспорване е чл. 15, ал. 1
и чл. 42, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чавдар, приета с
Решение № 49 по протокол № 5 от 2.02.2012 г.
на Общинския съвет – Чавдар. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – Чавдар.
10395
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжна прокуратура – София, срещу чл. 3,
а л. 5 и 5а от Наредбата за осиг у ряване на
обществения ред, поддържане на чистотата,
опазване на общинското имущество, околната
среда и противопожарната охрана на територията на община Чавдар, по който е образувано
адм. дело № 1123/2016 г. по описа на Административния съд – София област, насрочено в
открито съдебно заседание на 15.02.2017 г. от
10,30 ч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник по оспорването – Общинският
съвет – Чавдар.
10439
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1135/2016 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 1.03.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 15, ал. 4 и чл. 22, ал. 3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Божурище, приета с Решение № 40
по протокол № 6 от 22.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Божурище. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – гр. Божурище.
10440
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Административният сьд – Хасково, на основание ч л. 188 във връ зка с ч л. 181 А ПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, против
ал. 1 на чл. 4 от Наредба № 8 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 904 от 2010 г.
на Общински я съвет – Димитровград, посл.
изм. с Решение № 507 от 2012 г. па Общинския
съвет – Димитровград, по който е образувано
адм.д. № 684/2016 г. по описа на Административния сьд – Хасково, насрочено за 1.02.2017 г.
от 11,15 ч.
10429
Троянският районен съд, гражданска колегия, II състав, призовава Лий Сондърс Бретт
с последен адрес Великобритания, сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК като
ответник по гр.д. № 815/2016 г., заведено от
Владислава В. Бретт с правно основание чл. 49
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
10399

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на Национално
дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ (НДЕИООС) – София,
на основание свое решение от 12.12.2016 г. във
връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на НДЕИООС на 20.02.2017 г.
в 17,30 ч. в заседателната зала на Института
по микробиология – БАН, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на НДЕИООС през 2012 – 2016 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. избор на нови
управителен и контролен съвет.
10486
11. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Петко Каравелов“ при 55 СОУ „Петко Каравелов“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 22.03.2017 г. в 17 ч. в София, в сградата на 55 СОУ „Петко Каравелов“
общо събрание на училищното настоятелство
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
председателя на СН на сдружението; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2016 г.; 3. промяна в устава на сдружението;
4. освобождаване на членовете на съвета на
настоятелите от заеманите длъжности; 5. избор
на нов съвет на настоятелите; 6. други. Поканват
се всички членове или упълномощени от тях
лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10425
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655. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от
15.12.2016 г. свиква общо събрание на 24.02.2017 г.
в 11 ч. в Химикотехнологичния и металургичен
университет, бул. Климент Охридски 8, сгр. А,
ет. 4, кабинет 404, при следния дневен ред: 1.
отчет на управлението през 2016 г.; 2. приемане
на бюджет за 2017 г.; 3. организационни. Поканват се всички членове на сдружение „Кандидатстудентска борса“ за регистрация в 11 ч.
на 24.02.2017 г. на мястото на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
10442
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Младежка Инициатива“ – София, по своя инициатива и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 1.03.2017 г. в
18 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 367,
вх. А, ап. 9, при следния дневен ред: 1. освобождаване и избиране на членове на управителния
съвет на сдружението; 2. изменение на чл. 35 от
устава на сдружението по отношение на реда
за обявяване на поканата за свикване на общо
събрание; 3. приемане на годишен доклад за
дейността в изпълнение на чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. приемане на отчет на управителния съвет и
финансов отчет за 2016 г.; 5. разни. Материалите
по посочения дневен ред са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението: София, Столична община, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 367, вх. А, ап. 9. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Пълномощниците
на членовете се легитимират с лична карта и
писмено пълномощно с нотариална заверка на
подписа.
10295
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Българско дружество по медицинска фотография“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 28.02.2017 г. в
10 ч. във Варна, ул. Цар Освободител 84, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет за 2016 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2016 г.;
3. вземане на решение по молбата на председателя на УС за освобождаването му от длъжност;
4. избор на председател на УС на сдружението; 5.
приемане на изменение на размера на годишния
членски внос на сдружението; 6. приемане на
изменение и допълване на устава на сдружението; 7. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете в офиса на
сдружението – Варна, ул. Цар Освободител 84,
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всеки делничен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно при
същия дневен ред.
10309
15. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на диабетиците – Видин“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 9.03.2017 г.
в 10 ч. в К л уба на диабет ика – Ви дин, п л.
Бдинци 1, общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружението; 2. промяна в членския състав
на управителните органи на сдружението; 3.
разглеж дане на молби и приемане на нови
членове в сдружението; 4. разни. Материалите
по точките от дневния ред се намират в седалището на сдружението и са на разположение
на членовете в рамките на работното време.
Нови предложения по точките от дневния ред
следва да се подават в писмен вид, адресирани
до сътрудник Лидия Любенова.
10253
12. – Управителният съвет на сдружение „Ротари клуб Ловеч“ – Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.02.2017 г. в
19 ч. в зала в ресторант „Драката“ – Ловеч, при
следния дневен ред: 1. предложение на решение
за промяна на състава на управителния съвет
на сдружението – нов председател/президент;
2. промяна на устава на сдружението.
10485
11. – Управителният съвет на „Сдружение
за учителска взаимопомощ“ – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна (делегатска) конференция на 24.02.2017 г. в
14 ч. в конферентната зала на СПА комплекс
с. Островче при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на сдружението и
неговата ВС каса за периода от 1.01.2012 г. до
31.12.2016 г.; 2. заключение на РК; 3. доклад за
изпълнение на бюджета за 2016 г. и предложение
за бюджет за 2017 г.; 4. предложение за промени
в проекторешенията на сдружението и ВС каса
за 2017 г.; 5. обсъждане на предложените материали и гласуване на направените промени и
предложения; 6. избор на управителен съвет и
ревизионна комисия. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10466
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Акро“ – Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение от
2.12.2016 г. свиква изборно общо събрание на
19.03.2017 г. в 14 ч. в офиса на клуба на ул.
Момчил войвода 12, Русе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СК „Акро“ през
2016 г.; 2. финансов отчет на СК „Акро“ за
2016 г.; 3. проектобюджет за 2017 г.; 4. избор
на ръководство; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред в 15 ч.
10424
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване дейност в
частна полза „Настоятелство „Слънчево детство“ при ЦДГ „Слънчево детство“ – Сопот, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 10.03.2017 г. в 17 ч. в Сопот, ул. Ганчо
Попниколов 19, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на настоятелството през изтеклите
2015 и 2016 г.; 2. вземане решение за промяна в
наименованието на сдружението от „Настоятелство „Слънчево детство“ при ЦДГ „Слънчево
детство“ на „Настоятелство при ДГ „Слънчево
детство“; 3. вземане решение за промяна в устава
на сдружението и съобразяването му с измененията в ЗЮЛНЦ, както следва: 3.1. промяна в
чл. 2 от устава, като същият придобива следната
редакция: „Чл. 2. Наименованието на сдружението
е: „Настоятелство при ДГ „Слънчево детство“;
3.2. промяна на чл. 18 от устава, като същият
придобива следната редакция: „Чл. 18. Поканата
за свикване на общото събрание на сдружението
трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждането му и по чия инициатива
то се свиква. Общото събрание на сдружението
се свиква чрез покана, поставена на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди
насрочения ден. След влизане в сила на чл. 26,
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ал. 3 ЗЮЛНЦ поканата се обявява и в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията.“; 3.3. промяна в чл. 22
от устава, като същият придобива следната редакция: „Чл. 22. Настоятелството се свиква на редовни
заседания от неговия председател минимум три
пъти в годината.“; 3.4. промяна в чл. 23 от устава,
като същият придобива следната редакция: „Чл. 23.
Управителният съвет се състои от трима членове,
които са членове и на сдружението, и се избира за
срок от четири години.“; 3.5. променя се чл. 38 от
устава, като същият придобива следната редакция:
„Чл. 38. Мандатът на членовете на настоятелството е четири години.“; 3.6. навсякъде в устава,
където е записано „училищно настоятелство“, да
се чете „настоятелството“; 4. освобождаване на
25 членове на настоятелството по тяхна молба;
5. освобождаване членовете на управителния
съвет и освобождаването им от отговорност; 6.
избор на нови членове на управителния съвет; 7.
освобождаване членовете на надзорния съвет и
освобождаването им от отговорност; 8. избор на
нови членове на надзорния съвет; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 19 от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
10423

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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