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Постановление № 316 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи
за 2018 г.
Постановление № 317 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2018 г.
Постановление № 318 от 20 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Постановление № 319 от 20 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер
на минималната работна заплата за
страната
Постановление № 321 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Тарифата за таксите, които се
събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2008 г.
Постановление № 322 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Тарифата за таксите, които се
събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията
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за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
Постановление № 323 от 20 декември 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване
за 2018 г.
Постановление № 324 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на икономиката
за 2018 г.
Постановление № 325 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата
за 2018 г.
Постановление № 326 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Постановление № 327 от 20 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2018 г.
Постановление № 328 от 20 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет
от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на
гр. Габрово“ – фаза І
Постановление № 329 от 20 декември 2018 г. за извършване на промени
на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от За-
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кона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
Постановление № 330 от 20 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 221 на Министерския съвет
от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г.
Постановление № 331 от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско
дружество
Постановление № 332 от 20 декември
2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Постановление № 333 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Постановление № 334 от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2018 г. във връзка
с увеличаване на капитала на търговско дружество
Постановление № 335 от 20 декември 2018 г. за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за
2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2018 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г., по бюджета
на Министерството на земеделието,
храните и горите
Постановление № 336 от 20 декември
2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Репубика България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г.
Постановление № 337 от 20 декември
2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пъ-
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тищата, приет с Постановление № 245
на Министерския съвет от 2000 г.
21
Постановление № 338 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат,
приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
22
Постановление № 339 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 22
Постановление № 340 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2018 г.
23
Постановление № 341 от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2018 г. във
връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
23
Постановление № 342 от 21 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от
2014 г. за условията и реда за определяне
на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
Норвежкия финансов механизъм, Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“
24
Постановление № 343 от 21 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца, приет с
Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.
24
Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
28
Постановление № 345 от 21 декември 2018 г. за приемане на Наредба за
условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от
тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
149
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 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
150

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за структурни промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република
България и във връзка с Решение на Народното събрание за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България
от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Закрива Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 във връзка с приключване на ротационното Трио председателство Естония – България – Австрия (1 юли 2017 г. – 31 декември
2018 г.), считано от 1 януари 2019 г.
2. В т. 2 от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България от 4 май 2017 г.
(ДВ, бр. 37 от 2017 г.) думите „Министерство
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018“ се заличават.
3. Възлага на Министерския съвет в двумесечен срок да уреди всички правоотношения
във връзка със закриването на Министерството
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11260

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от
2017 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет на
Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ,
бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския
съвет на Република България от 20 септември
2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.) и Решение на
Народното събрание за персонални промени в
Министерския съвет на Република България от
21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.)

РЕШИ:
Освобождава Лиляна Павлова Павлова като
министър за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка
с приключване на ротационното Трио председателство Естония – България – Австрия
(1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), считано
от 1 януари 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11261

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 145 690 676 лв. за извършване на текущи
ремонти и за придобиване на нефинансови
активи, разпределени по общини, както следва:
1. по бюджета на Община Банско – 937 950 лв.
за основен ремонт на съществуващо езеро,
зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро
в градски парк;
2 . по бюд же т а на Общ и на Б е л и ца –
850 000 лв. за частично финансиране на проект
„Обновяване на площади и паркови пространства в гр. Белица, с. Бабяк, с. Горно Краище
и с. Дагоново“;
3. по бюджета на Община Гоце Делчев –
1 082 510 лв. за реконструкция, рехабилитация
и текущ ремонт на улици в с. Брезница, с. Буково, с. Корница, с. Господинци, с. Борово и
с. Лъжница;
4. по бюд же т а на Общ и на Г ърмен –
1 018 000 лв. за: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на
общината – 700 000 лв.; изграждане на детска
площадка в двор на СУ „Йордан Йовков“ в
с. Осиково – 20 000 лв.; подмяна на централен
водопровод в с. Скребатно – 60 000 лв.; реконструкция на мост над р. Канина между с. Огняново и с. Марчево – 80 000 лв.; доизграждане на
физкултурен салон в Обединено училище „Св.
Климент Охридски“ в с. Дебрен – 158 000 лв.;
5. по бюд же та на Общ и на С ат овча –
900 000 лв. за проекти: „Изграждане на вън-
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шен водопровод в с. Годешево“ – 148 000 лв.,
и „Изг ра ж дане на външен водоп ровод в
с. Туховища“ – 110 000 лв., и за ремонт на
улици в населени места от община Сатовча –
642 000 лв.;
6. по бюджета на Община Хаджидимово –
400 000 лв. за „Благоустрояване на улици в
с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска и с. Теплен“,
община Хаджидимово;
7. по бюд же та на Общ и на Я кору да –
850 000 лв. за ЕТАП – 6 на проект „Изграждане на път IV-84025 – с. Конарско – с. Бел
камен“ – 750 000 лв., и частично финансиране
на проект „Реконструкция на площад и градска
градина“ – 100 000 лв.;
8. по бюджета на Община Руен – 1 200 000 лв.
за: ремонт на улици в населени места на
територията на община Руен – 900 000 лв.;
изгра ж дане на мини фу тболно игрище в
с. Вресово – 100 000 лв.; изграждане на мини
футболно игрище в с. Рожден – 100 000 лв.;
изграждане на спортна площадка в с. Разбойна – 100 000 лв;
9. по бюджета на Община Сунгурларе –
600 000 лв. за ремонт на улици в населени
места на община Сунгурларе;
10. по бюджета на Община Борован –
460 729 лв. за основен ремонт на кметство и
културно-просветен дом в с. Нивянин;
11. по бюджета на Община Хайредин –
350 000 лв. за ремонт на улици на територията
на община Хайредин;
1 2 . п о б юд ж е т а н а О б щ и н а К р у ш а ри – 600 000 лв. за ремонт на улици в населените места в община Крушари;
13. по бюджета на Община Кърджали –
1 500 000 лв. за частично финансиране на
проект: „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо, улично осветление в община
Кърджали“;
14. по бюд же та на Общ и на Ард и но –
960 000 лв. за строително-ремонтни дейности
на обществени сгради, собственост на Община
Ардино;
15. по бюджета на Община К ирково –
700 000 лв. за ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община
Кирково;
16. по бюд же т а н а Общ и н а К ру мов град – 912 000 лв. за проект „Благоустрояване
на ж.к. Дружба, гр. Крумовград“;
17. по бюджета на Община Момчилград –
800 000 лв. за частично финансиране на проект
„Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с
път I-5 Кърджали – Подкова“ – кръстовище на
км 364+500 по път I-5“, община Момчилград“;
18. по бюджета на Община Черноочене –
800 000 лв. за частично финансиране на проект
„Рехабилитация на общински път KRZ 1430
(1-5, Николово – Черноочене) – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово (III-5071)“;
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19. по бюд жета на Община Летница –
118 880 лв. за: „Текущ ремонт на покрив на
сг ра да – бивш общинск и дом, г р. Летница“ – 59 000 лв., и „Ремонт на улица в с. Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178в, кв. 52 и кв. 53 –
етап 2, община Летница“ – 59 880 лв.;
20. по бюджета на Община Ябланица –
201 997 лв. за „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа – ниска зона от ОТ 219
до ОТ 165 на ул. М. Петков, гр. Ябланица“;
21. по бюд ж е т а н а О б щ и н а Б ат а к –
1 056 000 лв. за: ремонт и рехабилитация на
ул. Мадара в с. Нова махала – 500 000 лв.;
ремонт на ул. Осемнадесета и ул. Двадесета в с. Фотиново – 180 000 лв.; ремонт на
ул. Околовръстна в с. Фотиново – 282 000 лв.;
изграждане на нова подпорна стена в с. Фотиново – 94 000 лв.;
22. по бюджета на Община Велинград –
1 883 100 лв. за: ремонт на асфалтови настилки, подпорни стени на PAZ 1062 (с. Аврамово – с. Кръстава) отклонение от път II-84 –
250 000 лв.; реконструкция на съществуващ
водопровод на с. Всемирци – 50 000 лв.; реконструкция на съществуващ магистрален
водопровод на с. Света Петка до с. Долна
Дъбева – 50 000 лв.; за ремонт на ул. Вела
Пеева в с. Пашови – 170 0 0 0 лв.; ремон т
на административни сгради на община Велинград – 499 000 лв.; ремонтни дейности в
централната градска част на гр. Велинград, в
т.ч. и ремонт на фонтан – 864 100 лв.;
23. по бюджета на Община Лесичово –
255 652 лв. за ремонт на ул. 5-а и ул. 9-а в
с. Боримечково, община Лесичово;
24. по бюджета на Община Сърница –
500 000 лв. за ремонт на улици на територията
на община Сърница;
25. по бюджета на Община Ракитово –
500 000 лв. за проекти: „Благоустрояване
на ул. Бор, гр. Костандово, община Ракитово“ – 186 972 лв.; „Подмяна на водопровод и полагане на настилка на ул. Цепина,
гр. Костандово“ – 244 884 лв.; „Благоустрояване на ул. Еверест, гр. Ракитово“ – 68 144 лв.;
26. по бюджета на Община Карлово –
235 400 лв. за: „Възстановяване на настилка от
пътни ивици и тротоари на ул. 12-а в с. Христо Даново – 120 000 лв.; „Възстановяване на
асфалтова настилка на ул. 4-та А в с. Васил
Левск и“ – 60 200 лв.; „Възстановяване на
отводнителен канал на ул. 9-а Б в с. Васил
Левски, община Карлово“ – 55 200 лв.;
27. по бюд же та на Общ и на Ку к лен –
168 871 лв. за основен ремонт на ул. Плиска,
от ул. П. Хилендарски до ул. Райна Княгиня,
гр. Куклен;
28. по бюджета на Община Лъки – 450 000 лв.
за ремонт на улици на територията на община Лъки;
29. по бюджета на Община Завет – 700 000 лв.
за ремонт на улична мрежа в населени места
на община Завет;
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30. по бюд же т а на Общ и на Ку брат –
700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в
населени места на община Кубрат;
31. по бюд жета на Община Лозница –
700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населените места на община Лозница;
32. по бюд жета на Община Сам у и л –
680 000 лв. за ремонт на улична мрежа в
населени места на територията на община
Самуил;
33. по бюджета на Община Цар Калоян –
700 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа в
гр. Цар Калоян и с. Езерче“ – 360 000 лв.;
„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“
в гр. Цар Калоян – етап 2“ – 340 000 лв.;
34. по бюджета на Община Иваново –
900 000 лв. за: ремонт и рехабилитация на
част от ул. Централна, част от ул. Здравец
и част от ул. Герана в с. Щръклево, част от
ул. Сакар планина в с. Тръстеник и част от
ул. Демокрация в с. Сваленик, община Иваново – 300 000 лв.; рехабилитация на уличната
общинска пътна мрежа в селата: Пиргово,
Красен, Мечка, Кошов – 600 000 лв.;
35. по бюджета на Община Две могили –
322 000 лв. за ремонт и модернизация на
сграда „Културен дом“ в с. Помен, община
Две могили;
36. по бюджета на Община А лфатар –
820 000 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Алфатар;
37. по бюджета на Община Главиница –
570 000 лв. за обекти „Пристройка и основен
ремонт на Сватбена зала в гр. Главиница (ПИ
15031.501.423)“ – 350 000 лв., „Реконструкция
на централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. Оборище в гр. Главиница“, подобект „Прилежащи площи към поликлиника,
тротоари на ул. Оборище, зелени площи и
открит паркинг зад читалище „Хр. Ботев“ в
гр. Главиница“ – 220 000 лв.;
38. по бюд же та на Общ и на С и т ово –
620 000 лв. за: ремонт (саниране, ремонт на
покрив и изграждане на съоръжение за осигуряване на достъп на хора в неравностойно
положение) на административна сграда в
с. Ситово – 355 000 лв.; саниране и ремонт
на сграда – кметство с. Искра, община Ситово – 55 000 лв.; ремонт на четвъртокласна
пътна мрежа на територията на община Ситово – 210 000 лв.;
39. по бюд же та на Общ и на Бори но –
750 000 лв. за: ремонт на улична мрежа на
територията на община Борино – 550 000 лв.,
и довършване на обект „Реконструкция на
вътрешна, водопроводна мрежа на с. Борино“ – 200 000 лв.;
4 0. по бюд же т а н а Общ и н а М а да н –
1 200 000 лв. за проект „Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ
„Проф. д-р Константин Чилов“, гр. Мадан“;
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41. по бюджета на Община Неделино –
500 000 лв. за изграждане, реконструкция и
модернизация на улици и общинска пътна
мрежа на територията на община Неделино;
42. по бюд жета на Община Рудозем –
720 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици в община
Рудозем;
43. по бюджета на Община Костинброд –
604 765 лв. за: ремонт на кметство с. Безден,
община Костинброд – 87 0 0 0 лв.; изг ра ждане на подпорна стена при ОТ 80 до ОТ
85 в кв. 34, с. Петърч – 83 765 лв.; ремонт
на тротоар на ул. Първи май от ОТ 85 до
ОТ 94 в с. Петърч – 24 000 лв.; ремонт на
ул. Хан Аспарух и ул. Здравец в с. Голяновци – 60 000 лв., и за довършителни дейности
на п ра восла вен х рам „Св. Вм ч к М и на“,
гр. Костинброд – 350 000 лв.;
44. по бюджета на Община Своге – 610 000 лв.
за основен ремонт на подземна техническа
инфраструктура и вертикална планировка
на междублокови пространства в гр. Своге;
45. по бюджета на Община Антоново –
700 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт на улици в населени места в
община Антоново;
46. по бюджета на Община Омуртаг –
598 993 лв. за: осъществяване на проекти:
„Реконструкция на водопровод в с. Врани
кон по ул. Камчия в участъка от ул. Вихрен до ул. Стара планина, община Омуртаг“ – 432 498 лв.; „Рехабилитация на път TGV
2063/TGV1058 Веренци – Веселец/ – Висок
от км 0+020 до км 0+719, община Омуртаг“ – 166 495 лв.;
47. по бюд же т а н а Общ и н а О п а к а –
300 000 лв. за ремонт на асфалтова настилка
по улици на територията на община Опака;
48. по бюджета на Община Маджарово –
450 000 лв. за реконструкци я на улици в
с. Горни Главанак, община Маджарово;
49. по бюджета на Община Минерални
бани – 700 000 лв. за частично финансиране
на проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Минерални бани – Етап III, община
Минерални бани“;
50. по бюджета на Община Стамболово –
480 000 лв. за ремонт на улици в населени
места на територията на община Стамболово;
51. по бюджета на Община Венец – 550 000 лв.
за ремонт на улици в населени места на територията на община Венец;
52. по бюджета на Община Върбица –
600 000 лв. за ремонт на улици на територията
на община Върбица;
53. по бюджета на Община Каолиново –
700 000 лв. за ремонт на улици в населени
места в община Каолиново;
54. по бюджета на Община Никола Козлево –
402 868 лв. за основен ремонт на ул. Камчия,
с. Крива река;
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55. по бюджета на Община Нови пазар –
688 000 лв. за проекти: „Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и
полагане на асфалтова настилка по ул. Чавдар
Войвода, с. Памукчии“ – 270 000 лв.; „Оборудване на многофункционална зала в с. Памукчии“ – 48 000 лв.; „Основен ремонт на ул. Раковски в с. Памукчии“ – 170 000 лв.; ремонт
на участък от ул. Цар Освободител – ОК344,
ОК346, ОК258, ОК262, ОК226, ОК225, ОК451,
ОК452, ОК264, ОК347, ОК349 – 135 000 лв., и
участък от ул. Братя Миладинови – ОК225,
ОК224, ОК268, ОК269, ОК270 – 65 000 лв.;
56. по бюджета на Община Братя Даскалови –
250 000 лв. за ремонт на улична мрежа в селата на община Братя Даскалови;
57. по бюд жета на Община Гу рково –
964 275 лв. за: ремонт и рехабилитация на улици
в с. Паничерево, община Гурково- 270 000 лв.,
и за реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа – 694 275 лв.;
58. по бюджета на Община Павел баня –
300 000 лв. за: „Асфалтиране на улица Роза в
гр. Павел баня – Етап 2“ – 160 000 лв.; „Полагане на асфалтова настилка на ул. Иван
Вазов в с. Осетеново“ – 40 000 лв.; „Асфалтиране на общински път II-56, Шипка – Павел
бан я/ – Асен – Скобелево, община Павел
Баня – Етап 2“ – 100 000 лв.;
59. по бюджета на Община Казанлък –
1 750 000 лв. за: „Асфалтиране на улица в с. Долно Изворово, община Казанлък“ – 30 000 лв.;
„Асфалтиране на ул. Теньо Рашнаков и ул. Тодор Юлиев, гр. Крън“ – 60 000 лв.; „Пътна
основа от трошен камък на ул. Първи май в
с. Хаджидимитрово“ – 60 000 лв.; „Асфалтиране на ул. Узана в с. Ясеново“ – 10 000 лв.;
„Пътна основа от трошен камък на ул. Гео
Милев, с. Копринка“ – 30 000 лв.; „Асфалтиране на ул. Батак в с. Кънчево“ – 30 000 лв.;
„Асфа л т и ране на ул. Р уса лка в с. Ръжена“ – 26 0 0 0 лв.; „Асфа л т и ране на ул. А.
Страшимиров в с. Бузовград“ – 19 000 лв.;
„Асфалтиране на ул. Ген. Симеонов в с. Шейново“ – 25 000 лв.; „Асфалтиране на ул. Свобода в с. Розово“ – 10 000 лв.; „Асфалтиране
на ул. Ген. Радецки и ул. Никола Кокалов
в гр. Шипка“ – 50 000 лв.; „Асфалтиране на
велоалеи в гр. Казанлък“ – 200 000 лв.; основен ремонт на надлез К АТЕКС – участъка от
бул. Розова долина от кръговото кръстовище с
ул. Бачо Киро до пътен възел на околовръстен
път – гр. Казанлък – 1 200 000 лв.;
60. по бюджета на Община Стара Загора –
3 400 000 лв. за: ремонт на общинска пътна
инфраструктура на територията на община
Стара Загора – 400 000 лв., и за разширяване
на парк „Артилерийски“ – 3 000 000 лв.;
61. по бюд жета на Община Ветрино –
400 000 лв. за рехабилитация на ул. Младост,
с. Белоградец, община Ветрино;
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62. по бюджета на Община Нова Загора –
300 000 лв. за ремонт на улици в с. Баня,
община Нова Загора;
63. по бюджета на Община Твърдица –
300 000 лв. за ремонт на улица Иван Гинчев в
с. Жълт бряг и ул. Шипка в с. Бяла паланка,
община Твърдица;
64. по бюджета на Община Севлиево –
340 000 лв. за: ремонтни дейности на тротоарно пространство на площад и сграда на
читалище в с. Петко Славейков – 160 000 лв.,
и за ремонт на улична мрежа в с. Ряховците –
180 000 лв.;
65. по бюд жета на Общ ина Перник –
120 436 лв. за изграждане на улици в кв.
Драгановец от ОТ 36 – ОТ 40 – ОТ 117 – ОТ
9115 до ОТ 2008 (към входа на Парка на предизвикателствата) и паркинг;
66. по бюд жета на Общ ина Пет ри ч –
1 000 000 лв. за изгра ж дане на социален
комплекс за лица под и над 18 години с увреждания;
67. по бюд же т а н а Общ и н а Ра з лог –
600 000 лв. за ремонт на улиците в съставните
села на общината;
68. по бюджета на Община Сандански –
1 000 000 лв. за изграждане на пътна връзка
и вертикална планировка за обект „Спортнорекреационен център“;
69. по бюджета на Община Симитли –
1 000 000 лв. за ремонт на улиците в съставните села на общината;
70. по бюджета на Община Струмяни –
580 000 лв. за проект за изграждане на нов
водопровод, мръсен канал и асфалтиране в
с. Микрево;
71. по бюд же т а н а Общ и н а А й т о с –
2 070 000 лв. за: реновация и разширяване на
съществуваща Спортна зала „Айтос“, кв. 63
на гр. Айтос – 1 450 000 лв., и реконструкция
и рехабилитация на улични настилки в населени места в с. Черна могила, с. Черноград,
с. Тополица – 620 000 лв.;
72. по бюд жета на Общ ина К амено –
1 220 579 лв. за реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено
между ул. Освобождение, ул. Георги Кондолов
и ул. Неделчо Камбов в гр. Камено;
73. по бюджета на Община Поморие –
1 000 000 лв. за детска ясла в УПИ IV, кв. 11
по плана на гр. Ахелой;
74. по бюджета на Община Приморско –
1 608 165 лв. за кръстовище на ул. Стамополу, ул. Перла и ул. Иглика с прилежащо
благоустройство, озеленяване и осигуряване
на достъп до морски плаж с паркиране –
гр. Приморско;
75. по бюд жета на Община Созопол –
1 200 000 лв. за детска градина с. Равадиново,
филиал на ОДЗ – Созопол;
76. по бюд же та на Общ и на Царево –
1 000 000 лв. за Многофункционална спортна
зала, гр. Царево;
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77. по бюджета на Община Аксаково –
680 000 лв. за основен ремонт на участъци от
уличната мрежа на гр. Аксаково;
78. по бюджета на Община Бяла (Вн) –
845 972 лв. за: реконструкция на ул. Иван
Калчев, гр. Бяла – 497 372 лв., и съфинансиране на проект „Пристройка и реконструкция
на училище и детска градина“ – 348 600 лв.;
79. по бюджета на Община Долни чифлик – 395 219 лв. за реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа, с. Старо Оряхово;
80. по бюджета на Община Велико Търново –
2 149 550 лв. за: разширение и довършване на
съществуваща детска градина в УПИ III-153А,
ДГ „Здравец“ – 640 000 лв.; доизграж дане
на ул. Стоян Михайловски, кв. Картала,
ОК 2577 – ОК 2576 – ОК 2567 – ОК 2564 –
ОК 2565 – ОК 2805 – 450 550 лв.; изг ра жда не на у л. Васи л А п ри лов, к в. К ар т ала – 252 000 лв.; изграждане на ул. Камен
Зидаров, ОК 2521 – ОК 259 и ул. Петко Тодоров
ОК 259 – ОК 2452, кв. Картала – 245 000 лв.;
изграждане на ул. Александър Бурмов, кв. Картала, ОК 2364 – ОК 2518 – 176 000 лв.; изграждане на ул. Драган Цончев, кв. Зона В, ОК 8504 –
ОК 8602 – ОК 8607 – ОК 8613 – 386 000 лв.;
81. по бюджета на Община Горна Оряховица –
1 563 966 лв. за: обновяване/въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Горна
Оряховица – 240 966 лв.; реконструкция на
архитектурни пешеходни зони в южната и
северната част на площадното пространство
на гр. Горна Оряховица – 423 000 лв.; реконструкция на довеждаща инфраструктура,
осигуряваща достъп до реконструираните
обекти – 900 000 лв.;
82. по бюджета на Община Елена – 486 101 лв.
за реконструкция на ул. Никифор Попконстантинов в гр. Елена от ОТ 112 до ОТ 106а
и покрит участък от корекцията на р. Еленска
(мост при км 2+530 до км 2+562);
83. по бюджета на Община Лясковец –
787 537 лв. за: реконструкция и рехабилитация на уличната настилка, тротоарите и
съоръженията към тях на бул. Христо Ботев
в гр. Лясковец – 649 717 лв.; аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Параскева“,
с. Козаревец – 137 820 лв.;
84. по бюд жета на Община Свищов –
700 000 лв. за основен ремонт и хоризонтална
маркировка на ул. Люлин L 440 м, ул. Ал.
Божинов L 740 м, ул. Черни връх – от кръстовището с ул. Бачо Киро до кръстовището
с ул. Люлин – L 590 м, ул. Тинтява L 125 м,
ул. Пирин L 75 м, ул. Искър L 280 м, ул. Киряк
Цанков L 610 м и ул. Искър L 280 м;
85. по бюд же т а н а Общ и н а Ви д и н –
3 000 000 лв. за: асфалтиране на улици и
междублокови пространства във Видин и на-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

селените места в общината – 2 792 670 лв., и
доизграждане на улична мрежа в гр. Видин –
207 330 лв.;
86. по бюджета на Община Бойница –
900 000 лв. за ремонт на улиците в селата
Бойница, Бориловец, Раброво;
87. по бюд жета на Община Димово –
750 000 лв. за: асфалтиране на улици в гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец – 600 000 лв.,
и ремонт на тротоари в гр. Димово, с. Арчар,
с. Гара Орешец – 150 000 лв.;
8 8 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Ку л а –
1 300 000 лв. за: изграждане на нов гробищен
парк в гр. Кула – 750 000 лв., и за основен ремонт на административна сграда – 550 000 лв.;
89. по бюджета на Община Ново село –
1 377 000 лв. за: ремонт на 14 236 кв.м улици
в селата Ново село, Флорентин, Ясен, Неговановци, Винарово – 550 000 лв.; възстановяване и ремонт на общински сгради и тяхното
оборудване за три центъра за настаняване
от семеен тип и един център за обществена
подкрепа за настаняване на деца и младежи – 827 000 лв.;
90. по бюджета на Община Ружинци –
2 010 000 лв. за: основен ремонт на част от
път към с. Черно поле – 500 000 лв.; подмяна на улично осветление в община Ружинци – 700 000 лв.; довършване на новострояща
се детска градина в с. Бело поле – 500 000 лв.;
преустройство на общинска сграда в Център за предоставяне на социална услуга,
Ру ж инци – 200 000 лв.; реконстру к ци я на
общинска сграда в с. Плешивец за Център
за настаняване от семеен тип за пълнолетни
деца с деменция – 70 000 лв.; довършване на
социален център за предоставяне на услуги
в с. Ружинци – 40 000 лв.;
91. по бюджета на Община Дряново –
3 669 295 лв. за цялостен ремонт на улица
Шипка, гр. Дряново – 2,7 км;
92. по бюд же та на Общ и на Тря вна –
1 500 000 лв. за: ремонт на ул. Минчо В.
Венков, ул. Здравец, ул. Уста Иван, ул. Тепавици, ул. Капитан Райчо, ул. Баба Тонка –
1 200 000 лв.; ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. Бедек, ул. Илийчо Петков, ул. Младост – 300 000 лв.
93. по бюд же т а на Общ и на Терве л –
920 000 лв. за ремонт на уличната настилка
на ул. Хан Аспарух в гр. Тервел;
94. по бюджета на Община К ирково –
1 327 072 лв. за реконструкция и изграждане
на път KRZ 2136/III-592, Маказа – Кукуряк/
Стрижба/KRZ 1102;
95. по бюд же т а н а О бщ и н а Лов еч –
2 500 000 лв. за: ремонт на ул. Осъмска –
1 300 000 лв., и ремонт на улици в кв. Дикисана – 1 200 000 лв.;
96. по бюд жета на Община Лу ковит –
1 200 000 лв. за асфалтиране на улици;
97. по бюд жета на Общ ина Тетевен –
1 700 000 лв. за: подмяна на водопровод –
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1 20 0 0 0 0 лв., и асфа л т и ране на улиц и –
500 000 лв.;
98. по бюджета на Община Угърчин –
1 200 000 лв. за ремонт на ул. Васил Левски;
99. по бюджета на Община Бойчиновци –
900 000 лв. за ремонт на улици в гр. Бойчиновци;
100. по бюджета на Община Брусарци –
700 000 лв. за ремонт на улици в община
Брусарци;
101. по бюджета на Община Вършец –
900 000 лв. за реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в гр. Вършец;
102. по бюджета на Община Георги Дамяново –
900 000 лв. за ремонт на общинска пътна
мрежа;
10 3. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Ло м –
1 100 000 лв. за реконструкция на спортна зала;
104. по бюджета на Община Медковец –
700 000 лв. за ремонт на улици в община
Медковец;
105. по бюджета на Община Чипровци –
700 000 лв. за ремонт на улици в община
Чипровци;
106. по бюджета на Община Якимово –
700 000 лв. за ремонт на улици в община
Якимово;
107. по бюджета на Община Брацигово –
1 489 750 лв. за строеж на улична мрежа в
регулацията на гр. Брацигово и населените
места в общината;
108. по бюджета на Община Септември –
2 000 000 лв. за довършване на бул. България – 2-ри етап;
109. по бюджета на Община Гулянци –
1 582 420 лв. за рехабилитация на уличната
мрежа в гр. Гулянци и с. Брест;
110. по бюджета на Община Раковски –
2 500 000 лв. за реконструкция на част от
уличната мрежа в община Раковски по девет
обособени позиции: ул. Странджа, ул. Пеньо Пенев, ул. Сергей Румянцев, ул. Алеко
Константинов, ул. Г. С. Раковски в с. Стряма, ул. Иван Вазов в с. Белозем, ул. Рила в
с. Белозем, ул. Сребра в с. Белозем;
111. по бюджета на Община Русе – 955 646 лв.
за реконструкция на ул. Потсдам и свързването є с пътен възел на бул. България и
бул. Липник;
112. по бюд жета на Община Борово –
307 610 лв. за основен ремонт, обновяване и
саниране на читалище „Искра“;
113. по бюд жета на Община Ценово –
450 000 лв. за рехабилитация на улична мрежа
в с. Новград – ул. Стефан Караджа, ул. Хаджи
Димитър и ул. Етър;
114. по бюд жета на Община Сливен –
3 895 802 лв. за: основен ремонт на спортен
комплекс „Асеновец“ в Сливен – 1 395 802 лв.;
възстановяване на техническо-експлоатационните характеристики на уличната мрежа
в гр. Сливен – 2 500 000 лв.;
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115. по бюджета на Община Смолян –
2 380 000 лв. за: ул. Проф. Асен Василев –
650 000 лв.; за ремонт на стадион Смолян и
прилежащ спортен комплекс – 1 050 000 лв.;
ремонт на тротоари и настилки по пешеходни
зони в гр. Смолян – 450 000 лв.; изграждане
на временен приют за кучета – 230 000 лв.;
116. по бюд жета на Община Баните –
500 000 лв. за ремонт и реконструкция на
площад, с. Баните;
117. по бюд же та на Общ и на Деви н –
1 800 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
централна градска част в гр. Девин;
118. по бюд жета на Община Доспат –
950 000 лв. за ремонт, преустройство и оборудване на общинска сграда, намираща се на
ул. Капитан Петко Войвода № 3, и вертикална
планировка на имота;
119. по бюджета на Община Златоград –
1 093 500 лв. за: подмяна на част от уличната
водопроводна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево – 355 557 лв.; изграждане на канализационната мрежа на ул. Виктор Юго – Златоград – 93 000 лв.; благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен – 344 943 лв.;
благоустрояване на гробищен парк в с. Старцево – 300 000 лв.;
120. по бюджета на Община Мъглиж –
1 100 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа;
121. по бюджета на Община Ивайловград –
1 075 821 лв. за реконструкция и рехабилитация на ул. Възрожденска, ул. Асен Златаров,
ул. Орфей и ул. Иван Вазов в гр. Ивайловград;
122. по бюджета на Община Любимец –
430 000 лв. за окончателно реализиране на
проекти за ремонт и оборудване на специализирана болница за лечение и рехабилитация
и на сграда Младежки дом – гр. Любимец;
123. по бюджета на Община Свиленград –
1 701 185 лв. за реконструкция на улична
мрежа в гр. Свиленград, включваща ул. Васил
Левски и ул. 23 септември;
124. по бюджета на Община Харманли –
850 000 лв. за ремонт на съществуваща ВиК
мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли
по ул. Св. св. Кирил и Методий, ул. Климент Охридски, ул. Освободител, ул. Сакар
планина, ул. Балкан, ул. Петко Каравелов,
ул. Христо Смирненски;
125. по бюд жета на Община Шу мен –
450 000 лв. за цялостно преасфалтиране, подмяна на тротоари, бордюри и осветление на
ул. Петър Парчевич в участъка от ул. Кирил
и Методий до ул. Васил Априлов;
126. по бюджета на Община Смядово –
196 120 лв. за: ремонт на ул. Добри Войников в
с. Кълново – 85 120 лв.; ремонт на ул. Симеон
Велики, с. Кълново – 111 000 лв.;
127. по бюджета на Община Дългопол –
1 726 231 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Дългопол;
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128. по бюджета на Община Пазарджик –
800 000 лв. за ремонт на стадиона в гр. Пазарджик;
129. по бюд же та на Общ и на Вра ца –
2 200 000 лв. за: ремонт на пътна инфраструктура – 1 000 000 лв., и за ремонт на
волейболна зала в спортен комплекс „Христо
Ботев“ – 1 200 000 лв.;
130. по бюджета на Община Бяла Слатина –
1 500 000 лв. за ремонт на пътна инфраструктура;
131. по бюджета на Община Козлодуй –
3 619 525 лв. за: възстановяване на сградата на
Народно читалище „Яким Деспотов“ в с. Гложене – 1 019 525 лв., и за ремонт на централен
площад в гр. Козлодуй – 2 600 000 лв.;
132. по бюджета на Община Оряхово –
1 500 000 лв. за: ремонт на пътна инфраструктура – 1 250 000 лв., и за ремонт на фасада
на архитектурен паметник „Екимджиевата
къща“ – 250 000 лв.;
133. по бюд же та на Общ и на Рома н –
599 311 лв. за изграждане на спортни игрища
и благоустрояване на дворното пространство
в СУ „Васил Левски“;
134. по бюджета на Община Долна баня –
525 000 лв. за основен ремонт на сграда за
създаване на дом за възрастни хора;
135. по бюд жета на Община Дулово –
1 500 000 лв. за ремонт на общинска пътна
и улична мрежа на територията на община
Дулово;
136. по бюджета на Община Кайнарджа –
800 000 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Кайнарджа;
137. по бюджета на Община Силистра –
2 400 000 лв. за: ремонт и реконструкция
на улиците в гр. Силистра – 1 524 000 лв., в
с. Айдемир – 97 000 лв., и в с. Калипетрово – 379 0 0 0 лв.; за изг ра ж дане на обек т
„Пристройка към болнична сграда с идентификатор № 66425.2620.42 за изграждане на
структура по кардиология, в т.ч. инвазивна
кардиология“ на територията на „МБАЛ – Силистра“ – АД – 400 000 лв.;
138. по бюджета на Община Тутракан –
1 200 000 лв. за укрепване на напорен резервоар 400 м 3 – ниска зона, и изграждане на
нова подпорна стена и път по ул. Дълбок път,
гр. Тутракан;
139. по бюджета на Община Сапарева баня –
1 500 000 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Сапарева баня;
140. по бюджета на Община Дупница –
2 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Дупница;
141. по бюджета на Община Стрелча –
1 316 000 лв. за: ремонт на градска минерална
баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс – 860 000 лв.,
и за ремонт и реконструкция на съществу-
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ваща масивна сграда – съблекалня, външни
скамейки и сенна конструкция към стадион
в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча – 456 000 лв.;
142 . по бюд же т а на Общ и на Годеч –
1 273 873 лв. за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на
канализацията на гр. Годеч“, част II, етап 12;
Чл. 2. Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи в общ размер на
52 770 лв. за възнаграждения през 2018 г. на
външните членове на одитните комитети към
общините, както следва:
1. по бюджета на Община Стражица –
12 552 лв.;
2. по бюджета на Община Първомай –
12 300 лв.;
3. по бюджета на Община Сливен – 12 967 лв.;
4. по бюджета на Община „Марица“ –
2853 лв.;
5. по бюджета на Община Велинград –
5135 лв.;
6. по бюд жета на Столична община –
5100 лв.;
7. по бюджета на Община Кричим – 1863 лв.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителен трансфер
за Българската академия на науките в размер
340 000 лв. чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г. Средствата
да се предоставят на Института за изследване
на населението и човека към Българската
академия на науките за изготвяне на мерки
за справяне с демографската криза в страната.
(2) Одобрява допълнителен трансфер за
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
за изграждане на нов учебно-изследователски
корпус – първи етап.
(3) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
в размер 2 077 262 лв. за: основен ремонт на
Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия – 1 577 262 лв., и за
ремонтно-възстановителни дейности на храм
„Св. Петка“, гр. Русе – 500 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. по политика в областта на правото на
вероизповедание, бюджетна програма „Вероизповедания“ и показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
(3) Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 5. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в размер 1 000 000 лв. за
строително-ремонтни дейности в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски“ – ЕАД, Плевен.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2018 г. по политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ
на специфични групи от населението“ и показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
(3) Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2018 г. в размер 1 528 000 лв. за:
изплащане на премии на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна
дейност, личните треньори на олимпийските
медалисти и старши треньорите на сборните
олимпийски отбори – 528 000 лв., и за подпомагане на организирането и провеждането на
Световно първенство по мотокрос фристайл
Night of the Jumps (Нощта на скоковете) през
2019 г. в гр. София – 1 000 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на спорта
за високи постижения“, бюджетна програма
„Спорт за високи постижения“, по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
(3) Със сумата 1 000 000 лв. да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
„
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(4) Министърът на младежта и спорта да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 7. (1) Увеличава утвърдения с чл. 31,
ал. 2, т. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г. показател по
бюджета на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2018 г., със сумата 3 000 000 лв.
(2) Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество да извърши
съответните промени по бюджета на комисията
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 8. Допълнителните разходи/трансфери
по чл. 1, 3, 4, 5 и 6 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите
по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 9. Допълнителните трансфери по чл. 2
да се осигурят за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 10. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2018 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 77 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 2 от
Постановление № 157 на Министерския съвет
от 2018 г. (ДВ, бр. 64 от 2018 г.) част

Община Плевен
1.

Провеждане на Национална научна конференция „Дойранската епопея (1916 – 1918)
в националната и европейска история“ с научен ръководител акад. Георги Марков.

6 000

2.

Издаване на книгата „Генералът от Стежерово“ с автор Милена Гераскова, посветена на ген. Алекси Генков Дюдюков (1871 – 1938), командващ 12-а пехотна
дивизия по време на Първата световна война, с тираж 200 бр.

1 000

7 000

„

“

се изменя така:
Община Плевен

1.

Провеждане на Национална научна конференция „Дойранската епопея (1916 – 1918)
в националната и европейска история“ с научен ръководител акад. Георги Марков.

6 000
6 000

Община Левски
1.

Издаване на книгата „Генералът от Стежерово“ с автор Милена Гераскова, посветена на ген. Алекси Генков Дюдюков (1871 – 1938), командващ 12-а пехотна
дивизия по време на Първата световна война, с тираж 200 бр.

1 000

1 000

“
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§ 3. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 84 и 105
от 2018 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 80 се изменя така:
„80. по бюджета на Община Симеоновград –
820 000 лв. за проект „Рехабилитация на
ул. Стефан Стамболов“ и подмяна на ВиК
мрежа;“.
§ 4. В Постановление № 309 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.; изм., бр. 12 от
2018 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. т рансфер за д ру г и целеви разходи
по бюд жета на Общ ина Симеоновг ра д –
450,0 хил. лв. за: обект „Ремонт и възстановяване на ВиК мрежи в гр. Симеоновград“ –
300,0 хил. лв., и за обект „Реконструкция
на второстепенна улица и благоустрояване
на междублоково пространство в УПИ І,
кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград“ – 150,0 хил. лв.;“.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, министъра на образованието и науката,
министъра на здравеопазването, министъра
на младежта и спорта, председателя на Българската академия на науките, ректора на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на
кметовете на съответните общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи/
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по показател „Персонал“,
както следва:
1. „Поли т ика в област та на п ро т иво действието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опаз-
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ване на обществения ред и превенция“ –
11 551 000 лв.;
2. „Политика в област та на защитата
на границите и контрол на миграционните
процеси“, бюд жетна програма „Граничен
конт рол, ох рана на държавната г раница,
рег улиране и контрол на миграционните
процеси“ – 3 028 000 лв.;
3. „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 3 350 000 лв.;
4. „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“ – 2 071 000 лв.:
а) бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ –
1 461 000 лв.;
б) бюджетна програма „Медицинско обслужване“ – 388 000 лв.;
в) бюджетна програма „Научни изследвания
и разработки, обучение и квалификация“ –
222 000 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2018 г.
МИНИСТЕРСК И ЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 5 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
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горите за 2018 г. за извършване на обществена
услуга за защита от вредното въздействие
на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Хидромелиорации“, по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, хран и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 97 90 0 лв. по бюд жета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
за изплащане на обезщетени я по чл. 60з
от Закона за съдебната власт за периода от
1 октомври 2018 г. до 5 декември 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта

ВЕСТНИК
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на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал в размер 650 000 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за
2018 г. по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“, бюджетна програма
„Затвори – изолация за правонарушителите“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
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финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2019 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната от 560 лв. и на
минималната часова работна заплата 3,37 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на утвърдените по бюджетите им
разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49,
80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от
2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г.,
бр. 1 и 103 от 2016 г. и бр. 11, 58 и 102 от
2017 г.) думите „510 лв. от 1 януари 2018 г.“
се заменят с „560 лв. от 1 януари 2019 г.“.
§ 3. До приемането на Националния план
за действие по заетостта за 2019 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална
№ по
ред
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работна заплата по насърчителната мярка
по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона
за насърчаване на заетостта, се определя от
1 януари 2019 г. в размер 560 лв. за пълен
работен месец при осемчасов работен ден и
3,37 лв. часова работна заплата.
§ 4. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и
27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от
2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г.,
бр. 11, 44 и 58 от 2017 г. и бр. 102 от 2018 г.),
навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
и в приложение № 2 към чл. 4 числата „510“,
„520“, „530“ и „550“ се заменят с „560“.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Агенция
„Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от
2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 91 от 2015 г. и бр. 32 и
102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. За влизане в Република България
или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства
с регистрация в страни извън Европейския
съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните
такси в левове:

Видове пътни превозни средства

1.

Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача

2.

Товарни автомобили с две оси

3.

Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси

(в лв.)
97,00
113,00
84,00

“
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§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Таксите по чл. 1 – 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер в евро или в левове съгласно определения размер в
чл. 11 – 15 и чл. 17.“
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (ППС) с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за
определен срок републиканските пътища, както следва:
Категория 1
Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Категория 2
Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Категория 3

Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна
Уикенд

23

23

23

23

-

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97

“
§ 4. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се
заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:
Категория 1
Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Категория 2
Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Категория 3

Цени на винетна такса (в евро)
Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50

(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в чл. 25.“
§ 5. Създава се чл. 27:
„Чл. 27. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно
превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето
лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:
Категория 1
Евро 0, І, ІІ

Категория 2

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Категория 3

Цени на компенсаторна такса (в лв.)
175

125

70

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или
трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:
Категория 1
Евро 0, І, ІІ

Категория 2

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и
по-висока

Категория 3

Цени на компенсаторна такса (в евро)
90

64

36
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(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от
водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно
определения размер в ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за
обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията и пред Върховния
административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 70
от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) За предоставяне на презапис на електронни документи в производствата по ал. 1
се събират такси в зависимост от носителя:
1. за CD – 1 бр. – 0,50 лв.;
2. за DVD – 1 бр. – 0,60 лв.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „половин“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. По висящите производства пред Върховния административен съд, по които са
събрани държавни такси, допълнителни такси
не се събират.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 7508 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2018 г. за разпла-
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щане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на икономиката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдени разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на икономиката за 2018 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Насърчаване на инвестициите за
повишаване на конкурентоспособността на
икономиката“, с 669 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна
програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на
ЕС“, с 669 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11227

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 439 159 лв., в т.ч. намаляване
по бюджетна програма „Сценични изкуства“
със 7410 лв., намаляване по бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен
сектор, библиотеки и читалища“ с 90 000 лв. и
намаляване по бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
с 341 749 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 56 296 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
382 086 лв., в т.ч. увеличаване по бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“ със 179 201 лв. и увеличаване по
бюджетна програма „Опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ с 202 885 лв.;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ със 113 369 лв., в т.ч. увеличаване по бюджетна програма „Национален
фонд „Култура“ с 36 219 лв. и увеличаване
по бюджетна програма „Обучение на кадри
в областта на изкуството и културата“ със
77 150 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г.,
като уведоми за това министъра на финансите.

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 5 от Постановление № 260 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 100 от 2018 г.) думите „Политика
в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ се заменят с „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ с 13 430 087 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Държавен здравен
контрол“ с 289 178 лв.;
бб) бюд жет на п рог рама „Промоци я и
п ревен ц и я на незара зн и т е болес т и“ с ъ с
192 370 лв.;
вв) бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“ с 12 948 539 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ с 8 054 257 лв., в т.ч. по:

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

аа) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 2 659 833 лв.;
бб) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ с
5 394 424 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ със 78 414 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества “ със 78 414 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ със 17 342 934 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и
електронно здравеопазване“ със 192 279 лв.;
бб) бюджетна програма „Осигуряване на
медицинска помощ на специфични групи от
населението“ с 10 703 636 лв.;
вв) бюджетна програма „Психиатрична
помощ“ с 6 178 340 лв.;
гг) бюджетна програма „Осигуряване на
кръв и кръвни продукти“ с 268 679 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ с
3 465 926 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“ с 3 465 926 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“
с 597 070 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. и да уведоми за това
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11229

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в размер 8 359 000 лв.
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за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 197 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. за финансиране
изграждането на „Обход на гр. Габрово“ –
фаза І (ДВ, бр. 78 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
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на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за извършване на промени на утвърдените
с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдените с чл. 22, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. показатели по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, както следва:
1. със сумата 134 867 628 лв. се увеличава
показателят максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2018 г.;
2. със сумата 139 721 992 лв. се увеличава
показателят максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11232
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 221 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. (обн., ДВ,
бр. 85 от 2018 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и
изграждане на пътна инфраструктура“, по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Ч л. 3. М и н ис т ър ът н а р ег ион а л но т о
развитие и благоустройството да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. във връзка
с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на М и н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о
развитие и благоустройството за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо в размер
20 0 0 0 0 лв. за у вели чаване капи та ла на
„Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ – ЕООД, София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаляване на разходите по бюджета на Министерството на регионалното
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развитие и благоустройството за 2018 г. по
бюд жетна програма „Ефективна администрация и координация“.
(3) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11234

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер 302 130 лв.
за увеличаване капитала на „Аудиовидео
Орфей“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за
2018 г., както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
„Политика в областта на правосъдието“ с
1 449 000 лв., в т.ч.: със 704 000 лв. по бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“, от които
2 35 0 0 0 л в . р а з х о д и з а п е р с о н а л ; с ъ с
143 400 лв. по бюджетна програма „Регистри“ и с 601 600 лв. по бюджетна програма
„Равен достъп до правосъдие“;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в областта на изпълнението на
наказанията“ с 2 864 000 лв. по бюджетна
програма „Затвори – изолация за правонарушителите“, от които 300 000 лв. разходи
за персонал;
3. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
1 415 000 лв., от които 65 000 лв. разходи
за персонал.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11236
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за
2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. за допълнителни плащания в частта
на финанси рането на бюд жет но то са л до
за сметка на централния бюджет в размер
4 000 000 лв. за увеличаване на капитала на
„Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Света Екатерина“ – ЕА Д,
във връзка с финансовото осигуряване на
довършването на строеж „Преустройство и
разширение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ – ЕАД, Хирургичен блок – блок Б“ с
цел създаване на възможности за прилагане
на най-съвременни и ефективни методи и
технологии за диагностика и лечение.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК
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Република България за 2018 г. показател по
бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за максимален размер
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поет и п рез 2018 г., с ъс су мата
11 138 000 лв.
Чл. 2. Увеличава у твърдени я с чл. 23,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г. показател по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за максимален размер на
новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 г., със сумата
4 000 000 лв.
Чл. 3. Министърът на земеделието, хран и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет
с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68
от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48
от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от
2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 8 и 74 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава у твърдени я с чл. 23,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 71з, ал. 3 накрая думите „обявяването му са изминали не по-малко от
2 години от освобождаване от предишна такава длъжност“ се заменят с „командироване
на длъжността, за която кандидатстват, са
изминали не по-малко от 3 години от освобождаване от предишна такава длъжност“.
§ 2. В § 43 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение

11237

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2018 г., и максимални
размери на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2018 г.,
по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
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и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2013 г., бр. 40
от 2015 г. и бр. 8 и 74 от 2017 г.) навсякъде
думите „31 декември 2018 г.“ се заменят с
„31 декември 2020 г.“.
§ 3. В § 99, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление
№ 191 на Министерск и я съвет от 2017 г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 74 от 2017 г.) думите „през учебните 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г.“
се заменят с „през у чебните 2010/2011 г.,
2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Офицерите, заемащи към датата на
влизането в сила на това постановление длъжности от кариерно поле „професионално“, за
които се изисква образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска
специалност от висши граждански училища
и не са я придобили, както и офицерите от
академичния състав, които не са придобили образователно-квалификационна степен
„магистър“ в професионално направление
„Военно дело“, могат да заемат съответните
длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на
притежаваното военно звание до изтичането
на срока на договора им за военна служба.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за пътищата, приет
с Постановление № 245 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54
и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45
от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г.,
бр. 57 от 2015 г. и бр. 90 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(1) Собственикът или ползвател ят на
пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7 от
Закона за пътищата заплаща такса за ползване на платената пътна мрежа по чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата – винетна
такса, а собственикът или ползвателят на
превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата заплаща такса за изминато
разстояние по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона
за пътищата – тол такса.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За осиг у ряване на дейностите по
събирането на пътни такси по чл. 10, ал. 1
от Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ изгражда, оперира и поддържа
Електронната система за събиране на пътни
такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата,
която се състои от електронна система за
издадените електронни винетки и електронна
система за събиране на тол такси.“
4. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява всички дейности по техническата
и софтуерната поддръжка на компонентите
на Електронната система по ал. 3, управлява
процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа системите за генериране и продажба
на електронни винетки и маршрутни карти,
организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на
съответните технически изисквания за целите
на тол таксуването в съответните области
на пътни такси на агенцията.
(6) Агенция „Пътна инфраструктура“ администрира приходите, които са постъпили
от пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата, изготвя отчети и прогнози за тях.“
§ 2. В чл. 73а, а л. 1 д у мите „заплаща
винетна такса“ се заменят със „заплащат
пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за
пътищата“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. До 31 декември 2018 г. Агенция „Пътна
инфраструктура“ организира разпространяването и продажбата на винетни стикери, както
и отчитането на реализираните приходи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, който влиза в сила:
а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на
пътните превозни средства с обща технически
допустима максимална маса до или равна
на 3,5 тона, и
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б) от 16 август 2019 г. – по отношение на
пътните превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 тона;
2. параграф 1, т. 2, който влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на 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., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и
102 от 2017 г. и бр. 75 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 след думите „могат да сключват“
думите „в приемащата държава“ се заличават.
2. В ал. 5 след думите „могат да сключват“
думите „в приемащата държава“ се заличават.
3. В ал. 6 след думите „могат да сключват“
думите „в приемащата държава“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „ако тези разходи не се
поемат от сключената медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за
лимита за медицинско обслужване и здравно
осигуряване за съответната държава и не е
възможно транспортиране в България“ се
заменят с „ако не е възможно транспортиране в България и не е сключена медицинска
осигуровка или разходите не се поемат от
сключената медицинска осигуровка и тя е с
максимално възможно покритие за лимита
за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава“.
§ 2. В § 8а на преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.“ се заменят
с „2019 г.“.
§ 3. В п ри ложение № 1 к ъм ч л. 6,
ал. 1 – Таблица на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при
дългосрочно командироване на служителите
в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и
по реда, определени със Закона за дипломатическата служба, на ред „70“ числото „89“
се заменя с „97“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
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с изключение на § 2, който влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г., Решение
№ 11701 на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен
съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г.,
бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17
и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г. и бр. 21
и 49 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „заявление от лицето,
законния представител или лице, посочено
в чл. 26 от Закона за закрила на детето“
се заменят със „заявление от лицето или
законния представител“;
б) точка 9 се отменя.
4. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „семейните помощи по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3
от Закона за семейни помощи за деца“ се
заменят със „семейните помощи по чл. 2,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 – 4 от Закона за семейни
помощи за деца“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Персонална пенсия на дете без
право на наследствена пенсия от починал
родител, отпусната с начална дата до 31 декември 2018 г., се изплаща в сроковете по
чл. 82, ал. 1 от КСО.
(2) Персоналната пенсия по ал. 1 се спира
по реда на чл. 95, ал. 2 от КСО, когато за
същото дете е подадено заявление декларация
за отпускане на месечна помощ по чл. 8е
от Закона за семейни помощи за деца съгласно получена информация от Агенцията
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за социално подпомагане. Информацията
се предоставя служебно по ред, определен в
споразумение, сключено между Националния осигурителен институт и Агенцията за
социално подпомагане.
(3) Персонална пенсия по ал. 1, прекратена
на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО във
връзка с § 6в, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, не подлежи
на възстановяване.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“, с 15 000 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ с 15 000 лв.;
б) „Политика в областта на активната
двустранна и многостранна дипломация“ с
2 000 000 лв., в т.ч.:
аа) бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ с 1 000 000 лв.;
бб) бюджетна програма „Визова политика
и управление при кризи“ с 1 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на публичната
дипломация“, бюджетна програма „Публични
дейности“, с 15 000 лв., в т. ч. по показател
„Персонал“ с 15 000 лв.;
б) „Политика в областта на развитието
на ефективна дипломатическа сл у жба“ с
2 000 000 лв., в т.ч.:
аа) бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“
с 1 000 000 лв.;
бб) бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ с
1 000 000 лв.
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Чл. 2. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите
се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. за допълнителни плащания в частта
на финанси рането на бюд жет ното са л до
за сметка на централния бюджет в размер
20 000 000 лв. за увеличаване на капитала
на „Национална спортна база“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
20 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11244
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 118 на
Министерския съвет от 2014 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г.,
бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г.)

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и
41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение
№ 12921 на Върховния административен съд
от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2015 г. и бр. 34, 79 и 89 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „образец“ се поставя
запетая, а думите „съгласно приложение № 1“
се заменят с „утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с
„ал. 4 и 5“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 7, 8 и 8д“ се заменят с „по чл. 7, 8, 8д и 8е“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 7, 8 и 8д“ се заменят с „по чл. 7, 8, 8д и 8е“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „помощите“ се добавя „по чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни
помощи за деца“.
2. В ал. 4 думите „помощта по чл. 8д“ се
заменят с „помощите по чл. 8д и 8е“, а след
думата „жени“ се поставя запетая и думите „или
майки“ се заменят с „майки или родители“.
3. В ал. 5 думите „помощта по чл. 8д“ се
заменят с „помощите по чл. 8д и 8е“, а след
думата „жени“ се поставя запетая и думите „или
майки“ се заменят с „майки или родители“.
§ 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 числото „13“ се заменя с „8 и 13“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. в случаите по чл. 8е, ал. 5, 6, 9 и 10 от
Закона за семейни помощи за деца;“.
3. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая в скоби се добавя
„само в случай че тази информация не може
да бъде проверена по служебен път“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „изплати по
изключение въз основа на представен дубликат
от удостоверението за раждане на дете“ се
заменят с „отпусне“, а след думата „проверка“
се добавя „по служебен път“;

§ 1. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бенефициентът предоставя обявата по
ал. 1 на съответния програмен оператор/отговорен орган за публикуване на интернет страницата на съответния програмен оператор/
отговорен орган. Едновременно с предоставянето на обявата за публикуване бенефициентът
я публикува и на своята интернет страница
при наличие на такава. Бенефициентите по
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“ публикуват
обявата и в Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН).“
§ 2. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Офертата при провеждането на процедура за избор на изпълнител по проект,
финансиран по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
или по Норвежкия финансов механизъм, се
представя в запечатан непрозрачен плик, като
при приемането є на приносителя се издава
документ. Офертата при провеждането на
процедура за избор на изпълнител по проект,
финансиран по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ или по Фонд „Вътрешна сигурност“, се подава в ИСУН.“
§ 3. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разясненията се публикуват по реда
на чл. 11, ал. 2 в 3-дневен срок от датата на
постъпването на искането.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11285
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б) в т. 1 думата „органи“ се заменя със
„структури“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“;
в) създават се т. 3 и 4:
„3. установяване на поредността на родените
от майката деца чрез справка от Национална база данни „Население“, поддържана от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
4. установяване на наличие на разрешение за
продължително или постоянно пребиваване на
гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и наличие
на разрешение за продължително, постоянно
и дългосрочно пребиваване на чужденците
чрез справка от компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи.“
3. В ал. 5:
а) в основния текст думите „документите
по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат издадени“ се
заменят с „не може да бъде получена информация за родените от майката деца“;
б) в т. 1 думите „еквивалентен на документа
по ал. 2, т. 2“ се заличават.
4. В ал. 6 думите „за който представя
документ, издаден от съответната общинска
администрация“ се заменят със „за наличието
на който се извършва служебна проверка“.
§ 6. В чл. 14, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „по изключение“
се заличават, думите „изплати и въз основа
на представен дубликат от удостоверението за
раждане на дете“ се заменят с „отпусне“, а след
думата „проверка“ се добавя „по служебен път“.
2. В т. 1 думите „постоянния и/или“ се
заличават, думата „органи“ се заменя със
„структури“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
3. В т. 2 думите „постоянен и/или“ се заличават.
§ 7. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в основния текст думите „постоянния и/
или“ се заличават, а след думата „проверка“
се добавя „по служебен път“;
б) в т. 1 думата „органи“ се заменя със
„структури“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“;
в) в т. 2 думите „постоянен и/или“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „съгласно приложение
№ 10 на“ се заменят с „по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, издадена от“.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения:
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1. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 54 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с
Постановление № 286 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.)“ се заменят
с „чл. 62 от Наредбата за приобщаващото
образование, приета с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.)“.
2. В ал. 13 думите „териториалното поделение на“ се заличават, а думите „дирекция
„Социално подпомагане“ се заменят с „Агенцията за социално подпомагане“.
§ 9. В чл. 18:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за семейни помощи за деца са изпълнени,
ако детето е записано в една от формите на
педагогическо взаимодействие в предучилищно
образование по чл. 67, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование или
в една от формите на обучение в училище по
чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и посещава учебните
занятия (за формите, които го изискват).“
2. В ал. 2 числото „143“ се заменя със „139“.
§ 10. В чл. 19 след думите „Закона за закрила на детето“ се добавя „и в случаите на
промяна на настойника/попечителя“.
§ 11. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а когато детето се обучава в училище
в системата на Министерството на образованието и науката, се ползва информацията по
чл. 17, ал. 5“.
2. В ал. 4 след думите „Закон за закрила на
детето“ се добавя „и в случаите на промяна
на настойника/попечителя“.
§ 12. Създава се глава четвърта „а“:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ ПРАВО
НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ОТ ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ
Чл. 30а. (1) Лицата, които имат право на
месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител и които
отглеждат детето, подават заявление декларация по образец, утвърден от министъра на
труда и социалната политика, до директора
на дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящия си адрес, към което се прилагат
следните документи:
1. решение на регионалния екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности към
регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, че детето не може
да посещава училище – в случаите по ал. 8;
2. копие от удостоверение за назначаване
на настойник или попечител;
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3. служебна бележка, издадена от личния
лекар на детето, а при липса на избор на личен
лекар – от регионалната здравна инспекция,
удостоверяваща, че всички задължителни
имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние
на детето са извършени;
4. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка;
5. лична карта – за справка.
(2) Когато и двамата родители са починали
или родителят е лишен от родителски права,
помощите се получават от настойника или
попечителя, който отглежда детето, въз основа
на подадено от него заявление декларация с
необходимите документи по ал. 1 по настоящия му адрес.
(3) За деца, настанени за отглеждане в
семейство на роднини и/или близки по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето, помощите се получават от пълнолетен член на
семейството въз основа на подадено от него
заявление декларация с необходимите документи по ал. 1 по настоящия му адрес.
(4) В случай че информацията по ал. 1,
т. 1 – 4 е налична в дирекция „Социално
подпомагане“, съответните документи не се
подават от лицата.
(5) При извършване на преценката за право
на месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца дирекциите „Социално
подпомагане“ ползват:
1. за установяване на обстоятелството по
чл. 8е, ал. 1, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца – информацията, предоставена от
Националния осигурителен институт, по ред,
определен в споразумение, сключено между
него и Агенцията за социално подпомагане;
2. за установяване на обстоятелствата
по чл. 8е, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за семейни помощи за деца, както и в случаите по
чл. 8е, ал. 9 от Закона за семейни помощи за
деца – информацията, получена на основание
чл. 17, ал. 3, т. 2 и 8, ал. 5 – 10 и 12.
(6) В случаите, в които детето се обучава в
детска градина или в училище извън системата
на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 1 се
прилага и удостоверение по образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика,
издадено от детската градина/училището, че
детето е записано в група за предучилищно
образование или като ученик, а за новата
учебна година – и за децата, записани за първи
път в първи клас – в срок до 31 октомври, с
изключение на случаите по чл. 8е, ал. 4 от
Закона за семейни помощи за деца.
(7) Условията по чл. 8е, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за семейни помощи за деца са изпълнени,
ако детето е записано в една от формите на
педагогическо взаимодействие в предучилищно
образование по чл. 67, ал. 1 от Закона за пред-

ВЕСТНИК

БРОЙ 107

училищното и училищното образование или
в една от формите на обучение в училище по
чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и посещава учебните
занятия (за формите, които го изискват).
(8) За децата, чието обучение е отложено
по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование и това е удостоверено с
решение на регионалния екип за подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности към
регионалния център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование, се счита, че
са налице условията по чл. 8е, ал. 1, т. 4 от
Закона за семейни помощи за деца.
(9) Към заявлението декларация за отпускане на месечни помощи по чл. 8е от Закона
за семейни помощи за деца за дете с трайно
увреждане не се прилага служебна бележка,
удостоверяваща извършените задължителни
имунизации и профилактични прегледи при
спазване изискванията на Наредба № 15 от
2005 г. за имунизациите в Република България
и на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
(10) Помощта по чл. 8е от Закона за семейни
помощи за деца се отпуска и в случай че всички
задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето не са извършени поради
отлагане по медицински противопоказания или
по причини, независещи от родителя или от
лицата, които полагат грижи за детето, като
това се удостоверява със служебната бележка
по ал. 1, т. 3.
(11) В случаите по ал. 5, т. 2, когато се
установи, че са допуснати отсъствия повече от 3 дни от дете, посещаващо група за
задължително предучилищно образование,
и 5 учебни часа от ученик, за които няма
уважителни причини, помощта по чл. 8е от
Закона за семейни помощи за деца се спира
със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от
него длъжностно лице за месеца, посочен в
информацията, получена от Министерството
на образованието и науката, или в справката
от директора на детската градина/училището
извън системата на Министерството на образованието и науката. Помощта се възобновява
от месеца, следващ месеца, когато основанието
за спиране е отпаднало.
Чл. 30б. (1) Месечните помощи за дете без
право на наследствена пенсия от починал родител се отпускат от първо число на месеца,
през който е подадено заявлението декларация
с необходимите документи и са налице условията по чл. 8е от Закона за семейни помощи за
деца, с изключение на случаите на реинтегриране на детето в биологичното му семейство,
настаняване в семейство на роднини и/или
близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето или при промяна на настойника/
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попечителя, в които отпускането на помощта
е от първо число на месеца, следващ месеца
на настъпване на събитието.
(2) В случаите, в които за детето, за което се иска отпускане на месечна помощ по
чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца,
е отпусната и се изплаща персонална пенсия
по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване,
месечната помощ се отпуска от първо число на
месеца, следващ месеца, през който е подадено
заявлението декларация, като Агенцията за
социално подпомагане предоставя служебно
информация на Националния осигурителен
институт за подаденото заявление декларация
в срок до три дни от подаването му.
(3) Националният осигурителен институт
предоставя служебно информация на Агенцията за социално подпомагане за последния
месец, в който персоналната пенсия на детето
е изплатена, в тридневен срок от спирането
на пенсията.
(4) В тридневен срок от издаването на заповедта за отпускане или отказ за отпускане
на помощта Агенцията за социално подпомагане уведомява служебно Националния
осигурителен институт с цел прекратяване
или възобновяване на персоналната пенсия.
(5) Когато при проверка по служебен път
в Националния осигурителен институт се установи, че детето има подадено заявление за
отпускане на наследствена пенсия по чл. 82,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, дирекция „Социално подпомагане“ отпуска или
отказва да отпусне помощта след получаването
на информация от Националния осигурителен
институт за отпускане или отказ за отпускане
на пенсията.
(6) В случаите, в които след получаване на
информацията по ал. 3 се установи, че персоналната пенсия е била изплатена за месеца,
в който е отпусната месечна помощ по чл. 8е
от Закона за семейни помощи за деца, или
за следващ месец, директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице издава заповед за:
1. изменение на заповедта за отпускане по
отношение на началната дата на придобиване
на правото на месечната помощ в случаите,
когато същата не е била изплатена;
2. изменение на заповедта за отпускане по
отношение на началната дата на придобиване
на правото на месечната помощ и удържане на
недължимо изплатената помощ за съответния/
съответните месец/месеци в случаите, когато
същата вече е изплатена.
Чл. 30в. (1) В 30-дневен срок от изтичането
на срока, за който е била отпусната прекратената месечна помощ на основание чл. 8е, ал. 8,
т. 4 от Закона за семейни помощи за деца, ако
детето продължи да посещава редовно училище,
правоимащото лице може да подаде заявление
декларация за отпускане на еднократна помощ
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по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни
помощи за деца във връзка с чл. 8е, ал. 9 от
Закона за семейни помощи за деца.
(2) Въз основа на информацията по чл. 17,
ал. 9 и 10 дирекция „Социално подпомагане“
извършва служебна проверка за наличие на
условията за отпускане на еднократна помощ
по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи
за деца във връзка с чл. 8е, ал. 9 от Закона за
семейни помощи за деца и ако те са налице,
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно
лице издава заповед за отпускането є. В случай
на отказ лицето се уведомява писмено.
Чл. 30г. (1) Заявление декларация за месечни помощи по чл. 30а се подава на всеки
12 месеца.
(2) Месечните помощи се прекратяват от
първо число на месеца, следващ месеца, през
който е отпаднало основанието за отпускането им.
(3) В случаите по чл. 8е, ал. 8 от Закона
за семейни помощи за деца директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава
заповед за прекратяване на помощта, като
заповедта се издава в два екземпляра и се
съобщава писмено на лицето.
(4) Длъжностното лице следи за навършване
на възрастта на детето, при която отпада основанието за получаване на месечни помощи
по чл. 8е от Закона за семейни помощи за
деца, и прекратява служебно изплащането им.
(5) В случаите, в които е отпусната наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за
социално осигуряване и периодът на изплащането є съвпада с периода на получаване на
месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице издава мотивирана
заповед за възстановяване на получената семейна помощ.
(6) Заповедта по ал. 5 се издава в два екземпляра и се съобщава писмено на лицето.
(7) Подлежащите на възстановяване по
ал. 5 семейни помощи се събират по реда на
Гражданския процесуален кодекс.“
§ 13. В чл. 34а, ал. 4 думите „документ за
самоличност“ се заменят с „лична карта за
справка“.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „съгласно приложение
№ 6“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
2. В ал. 6 думите „съгласно приложение
№ 1“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения:
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1. В ал. 3 думите „съгласно приложение
№ 6“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
2. В ал. 4 думите „съгласно приложение
№ 6“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
3. В ал. 7 думите „съгласно приложение
№ 1“ се заличават.
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „съгласно приложение
№ 6“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
2. В ал. 4 думите „съгласно приложение
№ 6“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
3. В ал. 8 думите „съгласно приложение
№ 1“ се заличават.
§ 17. В чл. 38, ал. 7 думите „съгласно приложение № 1“ се заличават.
§ 18. Създава се чл. 42:
„Чл. 42. Дирекциите „Социално подпомагане“ водят задължителна документация за
отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 10 години считано от месеца на тяхното
прекратяване.“
§ 19. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, чл. 5,
ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7,
чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7 се отменя.
§ 20. Приложение № 6 към чл. 35, ал. 3,
чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 се отменя.
§ 21. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 4
думите „задължителна предучилищна подготовка“ се заменят със „задължително предучилищно образование“.
§ 22. В приложение № 8 към чл. 17, ал. 8
думите „задължителна предучилищна подготовка“ се заменят със „задължително предучилищно образование“.
§ 23. Приложение № 10 към чл. 16а, ал. 5
се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 24. До 15 януари 2019 г. Националният
осигурителен институт предоставя на Агенцията за социално подпомагане информация
за всички отпуснати и/или изплатени до
31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца
без право на наследствена пенсия от починал
родител.
§ 25. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11286

ВЕСТНИК

БРОЙ 107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
които прилагат програмен формат на бюджет,
в рамките на утвърдените им със Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. разходи по области на политики и бюджетни програми, съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
за национално представителните организации
на хора с увреждания и за организации за хора
с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Национално представителните организации на хора с увреждания и за организации
за хора с увреждания могат да извършват
промени между отделните направления на
предназначението на субсидиите по приложение № 2, без да се увеличава общият размер
на утвърдените административни разходи, за
което уведомяват министъра на финансите с
мотивирана обосновка и разчети за причините, налагащи промените, след съгласуване с
министъра на труда и социалната политика.
Чл. 3. (1) Утвърждава предназначението
на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. за юридическите лица с нестопанска
цел съгласно приложение № 3.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел
могат да извършват промени между отделните
направления на предназначението на субсидиите по приложение № 3, без да се увеличава
общият размер на утвърдените административни разходи, за което уведомяват министъра на
финансите с мотивирана обосновка и разчети
за причините, налагащи промените.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен
фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра на
финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“
представя за утвърждаване от Министерския
съвет годишни разчети за 2019 г. по сметката
за средства от Европейския съюз на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“ представя за утвърждаване
от Министерския съвет годишни разчети за
2019 г. по сметката за средства от Европейския
съюз на Националния фонд.
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Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с
бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“
утвърждават годишни разчети за 2019 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 2019 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
1758 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение на
национални и регионални програми в размер
430 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 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,
утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, чл. 112 – 115
и чл. 117 от Закона за публичните финанси се
представят в Министерството на финансите
от съответния първостепенен разпоредител
с бюджет на ниво показатели, утвърдени в
приложение № 5, а за тези, които прилагат
програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми по
бюджетите, 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 държавния бюджет за студентски столове и студентски
общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 3,60 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и
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науката като субсидия за „Студентски столове
и общежития“ – ЕАД, София, и от бюджетите
на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката
може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от
Закона за публичните финанси в рамките на
одобрените за тази цел средства по бюджетите
на държавните висши училища и по бюджета
на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития
и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване
на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития
и столове, приета с Постановление № 235 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62
от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в
размер до 39 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
правото на Европейския съюз и българското
законодателство в областта на държавните
помощи.
Чл. 12. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ по чл. 49, ал. 1, раздел II, т. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 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 2019 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
договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.
(3) Неусвоените към 31 декември 2019 г.
средства за субсидии по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31 януари 2020 г. по сметката, от
която са получени.
Чл. 13. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
утвърждава разпределението на капиталовите
трансфери за 2019 г. по чл. 49, ал. 2, раздел II,
т. 2, 3 и 4 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
в съответствие с договора по чл. 54, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ за изграждането, реконструк-
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цията, 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 включват 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 2019 г. се утвърждават
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията след 30 юни 2019 г.
и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни от утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, и
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на
финансите информация за фактически изпълнените и разплатените капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2019 г.
средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и
количества работи и дейности и други разходи,
предвидени в годишния план за капиталовите
трансфери, се възстановяват до 31 януари 2020 г.
по сметката, от която са получени.
Чл. 14. (1) Утвърденият общ лимит на разход
в размер до 77 780,2 хил. лв. и усвояванията
в размер до 34 906,7 хил. лв. по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, се разпределят по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи –
64 389,0 хил. лв., и усвоявания – 34 906,7 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
разходи – 10 553,1 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката – общо
разходи – 1 233,9 хил. лв.;
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4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 491,6 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо
разходи – 512,9 хил. лв.;
6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 155,9 хил. лв.;
7. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 239,6 хил. лв.;
8. Министерството на икономиката – общо
разходи – 143,2 хил. лв.;
9. Министерството на земеделието, храните
и горите – общо разходи – 45,9 хил. лв.;
10. Министерството на образованието и
науката – общо разходи – 15,1 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени
по бюджетите си за 2019 г., в т.ч. по области
на политики и бюджетни програми, на базата
на отчетените приходи, разходи и операции в
частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по
проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите
на 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 2018 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1
приоритетно разходват наличните средства
по съответните проекти, като те не следва да
надхвърлят разчетените разходи по държавните
инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, по ал. 1, като уведомява съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 15. (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 109 500 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – до 40 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283,
ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – до 40 000 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение
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на служебните си задължения в изпълнение
разпоредбите на Закона за Министерството
на вътрешните работи, Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража,
Закона за съдебната власт, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за
специалните разузнавателни средства, Закона
за защита на класифицираната информация и
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество – до 16 500 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер
за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
налагащите се от ал. 2 промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок
до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по
общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по
групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(6) 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.
(7) 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“.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в
Наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1
или 2 и при наличие на свободни средства по
отчет към 30 септември 2019 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.
(10) При недостиг на средства по ал. 1,
т. 3 допълнително финансиране може да
се осигури чрез компенсирани промени по
Функция „Образование“ при условията и по
реда, предвидени в Наредбата по § 4, ал. 3
от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 16. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
в срок до един месец от обнародването на
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постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини средствата по чл. 49, ал. 1,
раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при
условията и по реда, определени в Наредбата
по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 49, ал. 1, раздел II,
т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. се предоставят
по бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва
налагащите се от ал. 3 промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 473 896 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 2019 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 от влизането в сила на
постановлението;
2. окончателно – в срок до 18 декември
2019 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 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за 2019 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други
целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
Чл. 18. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността, предоставените
през съответното тримесечие средства се въз-
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становяват в централния бюджет до 15-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за
четвъртото тримесечие – до 10 декември 2019 г.
(2) В срок до 18 декември 2019 г. министърът
на финансите извършва необходимата промяна
за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините
справки за общия размер на възстановените
средства.
Чл. 19. (1) Средствата за предоставяне на
социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за
периода от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г.
се предоставят на общините чрез Агенцията
за социално подпомагане.
(2) В рамките на осигуреното финансиране се предоставят социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен
помощник“ на лицата, на които е извършена
социална оценка по правилата на Операция
„Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г., както и на нови потребители по
разработени критерии, утвърдени от кмета на
общината, на които е извършена индивидуална
оценка на потребностите.
(3) Средствата по ал. 1 са в рамките на
предвидените разходи по бюджетна програма
„Интеграция на хората с увреждания“ към
„Политика в областта на хората с увреждания“
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2019 г.
(4) Средствата се предоставят на общините
след подписване на двустранно споразумение
между Агенцията за социално подпомагане
и съответната община за посочените в ал. 1
социални услуги и срок.
(5) Средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1
януари 2019 г. до 31 август 2019 г. са на базата
на средномесечния размер на изразходваните
средства по сключените споразумения през
2018 г. между Агенцията за социално подпомагане и съответната община при отчитане
нарастването на минималната работна заплата
от 1 януари 2019 г.
(6) Общините представят на Агенцията за
социално подпомагане до 15-о число ежемесечно отчет за превежданите от държавния
бюджет средства за социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен
помощник“.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 253,4 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 за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2019 г.
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(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 министъра на финансите
в срок не по-късно от 31 октомври 2019 г. да
извърши промени по основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г. в рамките на средствата по
ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва
налагащите се промени по централния бюджет, включително по основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 21. (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 трансфер за други целеви
разходи.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
(3) 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 18 декември 2019 г.
(4) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по
ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 28 февруари 2019 г. Списъкът
съдържа данни по общини за прогнозния брой
на правоимащите пациенти по информация,
предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за
всеки вид заболяване и състояние в рамките
на средствата по ал. 1.
Чл. 22. (1) За изплащане на действително
извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41
от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и
бр. 62 от 2018 г.), от централния бюджет се
предоставят средства в размер до 300 хил. лв.
по бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
(3) 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 18 декември 2019 г.
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Чл. 23. (1) За финансиране на подготовката,
осигуряването и дейността на доброволните
формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 335 хил. лв. по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности на
основание чл. 42 и 43 от Закона за защита
при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при
бедствия, приета с Постановление № 143 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16
от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 93 от 2017 г.).
(2) Министърът на финансите извършва
налагащите се промени по централния бюджет, включително по основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 24. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи в размер до 250
хил. лв. по бюджета на община Кърджали за
археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на община Кърджали с централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 25. (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 2019 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 2019 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 10 април 2019 г. да извърши компенсирани
промени по основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2019 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 основните бюджетни взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
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учениците и на децата в детските градини,
наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за
учебната 2018 – 2019 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. 26. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември
2018 г. в задграничните представителства на
Република България могат да се ползват за
сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на
Министерството на външните работи за 2019 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 2019 г.
(2) Реализираните приходи във валута 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 2019 г.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи
за текущ, основен ремонт, придобиване на
сгради и придобиване на земя в размер до
15 000 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. по области на политики и
бюджетни програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на
фактически реализираните постъпления от
действия на разпореждане и управление на
имоти в чужбина над разчетените по бюджета
му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в размер до 2 000 хил. лв.
за основен ремонт на сграда, предоставена на
Комисията за противодействие на корупция-
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та и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2019 г.
(3) Със сумата до 2 000 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 30, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(4) Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество да извърши
съответните промени по бюджета си за 2019 г.
на базата на фактически извършени разходи и
да уведоми министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите извършва
налагащите се промени по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 29. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета
на Министерството 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 дружества от
въгледобива, рудодобива и уранодобива.
Чл. 30. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. се разходват
при спазване на правото на Европейския съюз
и българското законодателство в областта на
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.
(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 превеждат като трансфер по отделно открита банкова
сметка на централния бюджет на името на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
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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 2019 г. по
сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през
2020 г. за обектите, за които са предоставени.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата
на делегираните бюджети.
Чл. 31. Средствата от общия бюджет на
Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при
участие в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в
Българската народна банка и се отчитат като
намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 32. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2019 г.,
приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27
от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.).
Чл. 33. (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
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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. 34. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете
за представяне на тримесечните отчети за
изпълнението на бюджетите си представят в
Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по
бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят с указания на министъра
на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по 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. 35. Разходите за представителни цели
на бюджетните организации се определят,
както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации – от 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 2019 г.
Чл. 36. (1) Бюджетните организации могат
да извършват разходи в полза на работниците
и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им
дейност;
2. от местоживеенето до местоработата
и обратно, когато те се намират в различни
населени места – за лица със специалност и
квалификация, изискващи се за съответната
длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени с
длъжностните характеристики, работодателят,
а за дейностите, финансирани от общинските
бюджети – общинският съвет, утвърж дава
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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. 37. (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 със
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а
се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез
съответните бюджети в рамките на бюджетната
година. Сумата по ал. 2 включва дължимите
осигурителни вноски и данъци за сметка на
бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения се уреждат със
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за Министерството
на вътрешните работи, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за
Националната служба за охрана и със Закона
за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър
(ръководител).
Чл. 38. Минист ърът на финансите въз
основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра
на труда и социалната политика, министъра на
вътрешните работи и министъра на отбраната
извършва компенсирани промени на основните
бюджетни взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2019 г. в резултат на
настъпили промени от преструктуриране на
делегираните от държавата дейности и/или от
промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално
осигуряване, подпомагане и грижи, култура,
спорт, почивни дейности и религиозно дело,
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отбрана и сигурност в рамките на предвидените
със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. средства.
Чл. 39. (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, включени в СЕБРА,
предоставянето на средствата се извършва чрез
залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни
дейности и религиозно дело, икономически
дейности и услуги средствата по стандарти и
целевите средства в срок до 7 работни дни от
получаването им от централния бюджет.
Чл. 40. (1) Министърът на образованието и
науката извършва промени на трансферите за
държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона
за висшето образование, по реда на чл. 112,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите
за издръжка на обучението се извършват
при запазване на еднакъв базов норматив за
всички държавни висши училища и за всички
професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят
на основание и по ред, различни от чл. 91 от
Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91,
ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен
елемент – „Други трансфери“.
(4) Промени между отделните показатели и
направленията на средствата за изпълнението
на основните дейности, за администрираните
дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по
приложение № 4 се допускат в размер до 10 на
сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. трансфер за Българската академия на
науките за 2019 г. след съгласуване с министъра
на образованието и науката.
Чл. 41. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или центъра за подкрепа на личностното развитие 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;
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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 центъра за подкрепа на личностното развитие.
Чл. 42. 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. 43. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2019 г. места в детските ясли,
детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и
социалните услуги, предоставяни в общността,
се осигурява от приходите на общината.
(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 2019 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите
за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не
по-късно от 30 юни 2019 г. Финансирането
на разкритите след 30 юни 2019 г. места в
детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността,
от следващата бюджетна година се осигурява
от собствени приходи на общините или чрез
компенсирани промени в съответните функции
по предложение на секторните министри.
Чл. 44. (1) Неусвоените средства от одобрените по бюджетите на общините през 2016 г.,
2017 г. и през 2018 г. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи, целеви трансфери
и/или трансфери за други целеви разходи се
разходват за същата цел през 2019 г., като при
остатък – той се възстановява в централния
бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20
декември 2019 г.
(2) Неусвоените до 31 декември 2018 г.
трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2018 г. и
предходни години по реда на наредбата по § 4,
ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона
за автомобилните превози, се възстановяват
по сметка на централния бюджет в срок до
31 януари 2019 г.
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(3) Неусвоените до 31 декември 2019 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по
бюджетите на общините за 2019 г. за аванс за
покриване на част от транспортните разходи
за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2019 г., се възстановяват по сметка
на централния бюджет до 31 януари 2020 г.
(4) Неусвоените средства към 31 декември
2018 г. от целева субсидия за капиталови разходи, трансформирана по реда на чл. 87 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г., се разходват за финансиране
на неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа през 2019 г. съгласно приетите решения на общинските съвети.
Чл. 45. (1) Неусвоените към 31 декември
2018 г. средства от постъпилите по бюджетите
на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за публичните финанси
могат да се разходват за същите цели, както
и за капиталови разходи през следващите
бюджетни години в рамките на съответната
функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който
са одобрени.
(2) Неусвоените към 31 декември 2018 г.
средства от постъпилите по бюджетите на
общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1,
буква „в“ от Закона за публичните финанси
за приключени обекти се разходват съгласно
одобрените от общинските съвети разчети
за финансиране на капиталовите разходи за
2019 г. при спазване ограниченията по чл. 46.
Чл. 46. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. не могат да се финансират разходи за
общинската администрация за придобиване на
леки автомобили, включително за плащания
по договори за лизинг от предходни години,
мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 47. (1) Трансферът за зимно поддържане
на общинските пътища по чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане
на общинските пътища, регламентирани с
Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.;
попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените средства от постъпилите по
бюджетите на общините трансфери за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските
пътища за 2018 г. се разходват за същата цел
през следващите бюджетни години, както и
за разплащане на просрочени задължения за
дейности по зимно поддържане на общинските
пътища, регламентирани с наредбата по ал. 1.
Чл. 48. (1) Общините представят на Фонд
„Социална закрила“ в края на всеки месец при
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условия и по ред, определени от министъра
на труда и социалната политика, информация
за таксите за социални услуги, определени с
тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 49. (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. 50. Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2018 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2019 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2018 г.
Чл. 51. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи
от приетите от Министерския съвет национални
програми, планове и проекти, се осъществява
от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 52. 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. 53. (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. 54. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
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запаси“, произтичащи от освобождаване на
държавни резерви и военновременни запаси,
се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от
реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури
и над утвърдените нормативи, министърът на
финансите по предложение на председателя
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни
резерви и военновременни запаси се увеличават
разходите за закупуване на запаси по Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти и за
издръжка и капиталови разходи.
Чл. 55. (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 търговските 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.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала
изпращат на органа, упражняващ правата
на държавата в съответното предприятие/
дружество, заверено копие от документа за
направените вноски по отчислената печалба,
съответно по разпределените дивиденти, за
държавата в срок до края на месеца, в който
е извършено плащането.
Чл. 56. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
Чл. 57. (1) На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, може да се предоставя авансово
финансиране по ред, начин и в срокове,
определени от министъра на финансите, при
спазване на правото на Европейския съюз и
българското законодателство в областта на
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
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в отчетността на Националния фонд в частта
на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2
представлява предоставени чрез Националния
фонд средства и/или заложени лимити за
плащания за заемообразно финансиране на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, извън
определените в съответствие с правилата за
управление на съответните програми суми за
финансиране.
Чл. 58. 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. 59. (1) До 10-о число на всеки месец
Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството
на финансите за извършените плащания през
предходния месец от заложените средства по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2019 г. за финансиране на разходите за ДДС
на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) и Програмата за морско дело
и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд
„Земеделие“ и Министерството на земеделието, храните и горите сключват договори с
ползвателите на финансовата помощ по ал. 1,
максималният размер на целевата субсидия за
финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните
споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане
на разходите по изпълнението на съответния
проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен
фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР,
и от Министерството на земеделието, храните и горите – за ползватели по ПМДР, на
проведена от общината тръжна процедура за
избор на изпълнител се финансират разходи
за ДДС в размер до 20 на сто от стойността
на тръжната процедура, но не повече от 20
на сто от одобрената сума към заявката за
авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане
се финансират разходи за ДДС в размер на
одобрената сума към заявката за междинно
или окончателно плащане.
(6) В сл у чаи те, когато ползватели по
ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова
помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали
за получаване на безлихвен заем по одобрени
проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС
се финансират след проверка на цялостното
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изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на
разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС,
получена на основата на реално извършените и
допустими за финансово подпомагане разходи
по ПРСР или ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините
по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР
и ПМДР недостигът може да бъде осигурен за
сметка на годишните разчети за разходите за
национално финансиране на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2019 г.
Чл. 60. Предвидените средства по бюджета
на Министерския съвет за 2019 г. за Работната
програма за 2019 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. 61. (1) Предвидените в централния бюджет средства по чл. 152, ал. 1 от Семейния
кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне
на реда за изплащане от държавата на присъдена
издръжка, приета с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), в размер
до 5 000 хил. лв. се предоставят на общините
като трансфер за други целеви разходи в срок
до 30-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не
по-късно от 18 декември 2019 г.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
(3) Средствата, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат
в намаление на разходите на общината.
(4) Министерството на финансите прихваща
средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени
разходи за изплащане на присъдена издръжка,
като наличните към 31 декември 2018 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 2019 г. за същата цел.
Чл. 62. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1,
раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 113 хил. лв. се предоставят на „ТЕРЕМ
ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София, за финансиране
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на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34,
ал. 4 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. 63. С оглед на осигуряване на ефективно
управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия,
които изпълняват проекти, финансирани по
оперативните програми на Европейския съюз,
както и дейности, финансирани от държавния
бюджет, принципно допустими за финансиране
по оперативните програми на Европейския
съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 64. Бюджетните организации своевременно разплащат от бюджетите си възникналите задължения към общините по Закона за
местните данъци и такси.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление
при извънредно положение, военно положение
или положение на война (К АС) (обн., ДВ,
бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2002 г.,
бр. 47 от 2004 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 1 и 92
от 2011 г., бр. 84 от 2015 г. и бр. 9 от 2017 г.),
в чл. 5, ал. 1 думите „централния бюджет“ се
заменят с „бюджета на Министерството на
отбраната“.
§ 2. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките към Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.), в чл. 2, ал. 3
т. 4 се отменя.
§ 3. В Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 27 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В наименованието на глава пета думите
„Военновременен бюджет“ се заличават.
2. В глава пета раздел VII с чл. 27 се отменя.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
№ 110 7
БРОЙ
към чл. 1

Приложение № 1
към чл. 1

Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в
рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
разходи по области на политики и бюджетни програми
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
0300.01.00
0300.01.01
0300.01.02
0300.02.00
0300.02.01
0300.03.00
0300.03.01
0300.04.00
0300.04.01
0300.05.00
0300.05.01
0300.06.00
0300.07.00
0300.07.01
0300.07.02

НАИМЕНОВАНИЕ
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата
на Министерския съвет“
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на
дейността му“
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални
политики“
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от
ЕС“
Политика в областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“
Политика в областта на правото на вероизповедание
Бюджетна програма „Вероизповедания“
Политика в областта на архивното дело
Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
Бюджетна програма „Администрация“
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
ОБЩО:

Сума
(в лева)

10 593 000
6 478 100
4 114 900
496 200
496 200
27 286 300
27 286 300
5 703 900
5 703 900
6 891 200
6 891 200
12 403 400
31 712 000
22 748 200
8 963 800
95 086 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
I. Общо ведомствени разходи
6 478 100
от тях за:
Персонал
5 643 100
Издръжка
835 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 478 100
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Комуникационна стратегия на Република България
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
3 214 900
2 964 900
250 000
900 000
900 000
4 114 900
496 200
450 200
46 000

496 200
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
I. Общо ведомствени разходи
24 326 300
от тях за:
Персонал
16 761 300
Издръжка
7 104 400
Капиталови разходи
460 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 960 000
от тях за:
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
1 875 000
Провеждане на национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй –
Околчица и честване на Шипченските боеве
165 000
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна
и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен
сезон
770 000
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани
лица
150 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
27 286 300
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
I. Общо ведомствени разходи
203 900
от тях за:
Персонал
176 900
Издръжка
27 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
5 500 000
от тях за:
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията
5 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 703 900
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
6 891 200
от тях за:
Персонал
5 856 200
Издръжка
710 000
Капиталови разходи
325 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 891 200
0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
12 403 400
от тях за:
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
6 075 400
4 078 000
2 250 000
12 403 400
22 748 200
16 231 200
5 157 600
1 359 400
22 748 200
8 963 800
4 774 800
3 909 000
280 000
8 963 800

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерския съвет
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
85 726 000
58 934 000
22 117 000
4 675 000
9 360 000
95 086 000

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1000.01.00
1000.01.01
1000.01.02
1000.02.00
1000.02.01
1000.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични
финанси
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Политика в областта на ефективното събиране на всички
държавни приходи
Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Политика в областта на защитата на обществото и
икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки,
изпиране на пари и финансиране на тероризма

3

Сума
(в лева)

100 745 100
10 842 200
89 902 900
326 742 900
326 742 900
45 154 600

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1000.03.01
Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във
финансовата система на ЕС“
1000.03.02
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
1000.03.03
Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането
на хазартни игри“
1000.04.00
Политика в областта на управлението на дълга
1000.04.01
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
1000.05.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
1000.05.01
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
1000.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

С Т Р. 4 3

Сума
(в лева)

1 205 900
41 932 300
2 016 400
2 464 100
2 464 100
11 389 900
11 389 900
34 714 400
521 211 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Информационно издание на министерството
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Съдебни и арбитражни производства
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична
за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 година
Провеждане на образователна програма на НАП „Влез в час с данъците“
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4

Сума
(в лева)
10 794 600
9 033 100
1 753 600
7 900
47 600
47 600
10 842 200
13 902 900
12 447 500
1 325 400
130 000
76 000 000
76 000 000
89 902 900
320 881 900
251 009 200
66 627 900
3 244 800
5 861 000
5 506 500
347 300
7 200
326 742 900
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Сума
(в лева)
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
1 205 900
от тях за:
Персонал
629 700
Издръжка
576 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 205 900
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
I. Общо ведомствени разходи
41 932 300
от тях за:
Персонал
27 918 600
Издръжка
7 544 700
Капиталови разходи
6 469 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
41 932 300
1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на
хазартни игри“
I. Общо ведомствени разходи
2 016 400
от тях за:
Персонал
1 724 400
Издръжка
277 000
Капиталови разходи
15 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 016 400
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
I. Общо ведомствени разходи
1 754 100
от тях за:
Персонал
1 518 100
Издръжка
236 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
710 000
от тях за:
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България
710 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 464 100
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
259 900
от тях за:
Персонал
199 600
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)
11 389 900
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
33 109 400
от тях за:
Персонал
8 325 200
Издръжка
18 525 100
Капиталови разходи
6 259 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 605 000
от тях за:
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

5
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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)

С Т Р. 4 5

Сума
(в лева)
105 000
1 500 000
34 714 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на финансите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
425 857 400
312 805 400
96 921 200
16 130 800
95 353 600
521 211 000

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1100.01.00
1100.01.01
1100.01.02
1100.02.00
1100.02.01
1100.02.02
1100.03.00
1100.03.01
1100.03.02
1100.03.03
1100.03.04
1100.03.05
1100.03.06
1100.03.07

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба“
Бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
Политика в областта на публичната дипломация
Бюджетна програма „Публични дейности“
Бюджетна програма „Културна дипломация“
Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация
Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и
НАТО“
Бюджетна програма „Двустранни отношения“
Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Бюджетна програма „Европейска политика“
Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на
външнополитическата дейност“
Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и
хуманитарни въпроси“
Общо:
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Сума
(в лева)

110 295 500
28 172 900
82 122 600
853 200
609 200
244 000
21 520 900
721 300
331 000
11 248 700
312 000
2 480 800
267 100
6 160 000
132 669 600
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
28 172 900
от тях за:
Персонал
15 338 800
Издръжка
6 940 100
Капиталови разходи
5 894 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
28 172 900
1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
81 622 600
от тях за:
Персонал
10 167 000
Издръжка
69 149 600
Капиталови разходи
2 306 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
500 000
от тях за:
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина
500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
82 122 600
1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“
I. Общо ведомствени разходи
609 200
от тях за:
Персонал
431 100
Издръжка
175 100
Капиталови разходи
3 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
609 200
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
I. Общо ведомствени разходи
244 000
от тях за:
Персонал
166 800
Издръжка
77 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
244 000
1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
I. Общо ведомствени разходи
721 300
от тях за:
Издръжка
721 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
721 300
1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
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“
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 4 7

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи
306 000
от тях за:
Издръжка
306 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 942 700
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации
10 942 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 248 700
1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
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“
I. Общо ведомствени разходи
2 480 800
от тях за:
Издръжка
2 480 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 480 800
1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
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
1100.03.07 Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“
I. Общо ведомствени разходи
160 000
от тях за:
Издръжка
160 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
6 000 000
от тях за:
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ
6 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 160 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на външните работи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
115 226 900
26 103 700
80 920 200
8 203 000
17 442 700
132 669 600
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
1200.01.00
Политика в областта на отбранителните способности
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените
1200.01.01
сили“
1200.01.02
Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
1200.01.03
Бюджетна програма „Военна полиция“
1200.01.04
Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно1200.01.05
почивно дело“
1200.01.06
Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
1200.01.07
Бюджетна програма „Военно образование“
Бюджетна програма „Административно осигуряване,
1200.01.08
инфраструктура и управление на риска“
1200.01.09
Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“
1200.01.10
Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
1200.02.00
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
1200.02.01
сътрудничество“
1200.02.02
Бюджетна програма „Военна информация“
Общо:

Сума
(в лева)
1 331 231 000
833 572 000
16 686 000
32 957 000
94 510 000
28 417 000
9 075 000
8 300 000
248 085 000
24 629 000
35 000 000
82 980 000
32 099 000
50 881 000
1 414 211 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
ІІІ. Общо разходи (I + II)
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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Сума
(в лева)
833 194 000
718 254 000
90 842 000
24 098 000
378 000
158 000
220 000
833 572 000
16 579 000
13 119 000
3 404 000
56 000
107 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА

С Т Р. 4 9

Сума
(в лева)
107 000
16 686 000

Стипендии
ІІІ. Общо разходи (I + II)
1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
I. Общо ведомствени разходи
32 957 000
от тях за:
Персонал
30 322 000
Издръжка
1 787 000
Капиталови разходи
848 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
32 957 000
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
I. Общо ведомствени разходи
94 465 000
от тях за:
Персонал
72 601 000
Издръжка
20 264 000
Капиталови разходи
1 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
45 000
от тях за:
Стипендии
40 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
5 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
94 510 000
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
I. Общо ведомствени разходи
28 415 700
от тях за:
Персонал
18 094 000
Издръжка
9 201 700
Капиталови разходи
1 120 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 300
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
1 300
ІІІ. Общо разходи (I + II)
28 417 000
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
I. Общо ведомствени разходи
9 071 000
от тях за:
Персонал
6 640 000
Издръжка
2 347 000
Капиталови разходи
84 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
4 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
9 075 000
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
I. Общо ведомствени разходи
8 300 000
от тях за:
Издръжка
8 300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
8 300 000
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на
риска“
I. Общо ведомствени разходи
244 411 000
от тях за:
Персонал
71 640 300
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Сума
(в лева)
134 480 000
38 290 700
3 674 000

Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
830 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 113 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ
1 715 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
16 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
248 085 000
1200.01.09 Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“
I. Общо ведомствени разходи
24 618 000
от тях за:
Персонал
23 251 000
Издръжка
1 027 000
Капиталови разходи
340 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
11 000
от тях за:
Стипендии
1 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
10 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
24 629 000
1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
I. Общо ведомствени разходи
35 000 000
от тях за:
Капиталови разходи
35 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
35 000 000
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
17 454 000
от тях за:
Издръжка
17 454 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 645 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
14 645 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
32 099 000
1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
I. Общо ведомствени разходи
50 881 000
от тях за:
Персонал
42 001 000
Издръжка
6 919 000
Капиталови разходи
1 961 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
50 881 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на
Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
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Сума
(в лева)
1 395 345 700
995 922 300
296 025 700
103 397 700

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Общо разходи по бюджетни програми на
Министерството на отбраната
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I + II)

С Т Р. 5 1

Сума
(в лева)
18 865 300
1 414 211 000

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
1300.01.00
1300.01.01
1300.02.00
1300.02.01
1300.03.00
1300.03.01
1300.04.00
1300.04.01
1300.04.02
1300.04.03

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума
(в лева)

Политика в областта на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред
877 714 000
Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и превенция“
877 714 000
Политика в областта на защитата на границите и контрол на
миграционните процеси
212 048 000
Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната
граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
212 048 000
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението при извънредни ситуации
257 810 000
Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
257 810 000
Политика в областта на управлението и развитието на
системата на Министерството на вътрешните работи
167 218 200
Бюджетна програма „Информационно осигуряване и
административно обслужване“
129 914 000
Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
18 836 000
Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация“
18 468 200
Общо:
1 514 790 200
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.

Сума
(в лева)
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
877 699 300
от тях за:
Персонал
834 013 000
Издръжка
34 099 300
Капиталови разходи
9 587 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 700
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (TISPOL и
др.)
14 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
877 714 000
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и
контрол на миграционните процеси“

12

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
212 048 000

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
197 383 000
Издръжка
14 265 000
Капиталови разходи
400 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
212 048 000
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации“
I. Общо ведомствени разходи
257 750 000
от тях за:
Персонал
240 765 000
Издръжка
15 228 000
Капиталови разходи
1 757 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
60 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF,
EGOLF, Български институт за стандартизация, Асоциация на лицата за оценка
съответствието на строителни продукти и др.)
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
257 810 000
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
129 510 400
от тях за:
Персонал
76 261 000
Издръжка
50 546 400
Капиталови разходи
2 703 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
403 600
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ,
SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS,
ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на
МОМ и за функционирането на ШИС и др.)
403 600
ІІІ. Общо разходи (I+II)
129 914 000
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
18 836 000
от тях за:
Персонал
16 672 000
Издръжка
2 114 000
Капиталови разходи
50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
18 836 000
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
I. Общо ведомствени разходи
16 465 500
от тях за:
Персонал
12 759 200
Издръжка
3 256 300
Капиталови разходи
450 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 002 700
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение
Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима,
Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.)
2 700
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121З1008/24.08.2015 г. (Обн. ДВ бр. 67/01.09.2015 г.)
2 000 000
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ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 5 3

Сума
(в лева)
18 468 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на вътрешните работи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
1 512 309 200
1 377 853 200
119 509 000
14 947 000
2 481 000
1 514 790 200

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1400.01.00
Политика в областта на правосъдието
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на
1400.01.01
съдебната система“
1400.01.02
Бюджетна програма „Регистри“
1400.01.03
Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
1400.01.04
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
1400.02.00
Политика в областта на изпълнение на наказанията
1400.02.01
Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
1400.02.02
Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
1400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
93 867 500
9 923 900
24 749 200
49 148 400
10 046 000
171 307 000
120 881 600
50 425 400
9 633 500
274 808 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
I. Общо ведомствени разходи
9 023 900
от тях за:
Персонал
5 985 800
Издръжка
3 038 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
900 000
от тях за:
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления
210 000
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие
450 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и правилника за неговото прилагане
Издръжка - храна, медикаменти и др. разходи по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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Сума
(в лева)
240 000
9 923 900
24 749 200
14 221 500
6 212 700
4 315 000
24 749 200
48 819 900
43 205 100
4 410 300
1 204 500
328 500
328 500
49 148 400
687 300
525 900
130 400
31 000
9 358 700
9 358 700
10 046 000
105 796 000
84 463 500
17 942 000
3 390 500
15 085 600
2 140 400
12 945 200
120 881 600
48 711 900
45 191 900
2 220 000
1 300 000
1 713 500

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Издръжка - храна, медикаменти и др. разходи по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 5 5

Сума
(в лева)
1 713 500
50 425 400
9 633 500
4 237 900
4 025 600
1 370 000
9 633 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на правосъдието
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
247 421 700
197 831 600
37 979 100
11 611 000
27 386 300
274 808 000

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
1500.01.00
Политика в областта на заетостта
Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на
1500.01.01
качеството на работната сила на безработните и заетите лица“
1500.02.00
Политика в областта на трудовите отношения
1500.02.01
Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на
1500.02.02
колективни трудови конфликти“
Политика в областта на социалната закрила и равните
1500.03.00
възможности
Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при
1500.03.01
прилагане на диференциран подход“
Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за
1500.03.02
отопление на населението с ниски доходи“
Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи
1500.03.03
от населението“
1500.03.04
Бюджетна програма „Равни възможности“
1500.04.00
Политика в областта на хората с увреждания
1500.04.01
Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“
1500.05.00
Политика в областта на социалното включване
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Сума
(в лева)
106 473 100
106 473 100
14 646 400
14 122 400
524 000
198 827 900
64 906 500
133 110 300
690 100
121 000
436 997 600
436 997 600
597 988 700

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
1500.05.01
1500.05.02
1500.05.03
1500.06.00
1500.06.01
1500.06.02
1500.06.03
1500.07.00
1500.07.01
1500.08.00

ВЕСТНИК

НАИМЕНОВАНИЕ
Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от
институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“
Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и
демографското развитие
Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“
Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална
икономика“
Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
Политика в областта на свободното движение, миграцията и
интеграцията
Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и
интеграция“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 107

Сума
(в лева)

21 594 100
576 267 600
127 000
870 300
311 900
265 000
293 400
145 000
145 000
9 044 900
1 364 993 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната
сила на безработните и заетите лица“
I. Общо ведомствени разходи
33 473 100
от тях за:
Персонал
28 923 100
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
73 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
106 473 100
1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
I. Общо ведомствени разходи
10 122 400
от тях за:
Персонал
8 997 400
Издръжка
1 070 000
Капиталови разходи
55 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 000 000
от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО
3 000 000
Диагностика на професионалните болести по КСО
1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 122 400
1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови
конфликти“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

524 000
389 000
130 000
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БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.
Други помощи по Закона за социално подпомагане
Други помощи - Проект обществени трапезарии
Социални проекти за изграждане на нова, реконструиране и модернизация на
материалната база
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на
военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на
Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

С Т Р. 5 7

Сума
(в лева)
5 000
524 000

13 916 500
12 016 500
1 050 000
850 000
50 990 000
36 352 000
2 600 000
100 000
3 500 000
860 000
3 000 000
930 000

3 648 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
64 906 500
1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на
населението с ниски доходи“
I. Общо ведомствени разходи
11 910 300
от тях за:
Персонал
10 910 300
Издръжка
1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
121 200 000
от тях за:
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и
социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
121 200 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
133 110 300
1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“
I. Общо ведомствени разходи
120 100
от тях за:
Персонал
120 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
570 000
от тях за:
Проекти за предоставяне на социална услуга
300 000
Капиталови проекти на доставчици за социални услуги
270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
690 100
1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“
I. Общо ведомствени разходи
121 000
от тях за:
Персонал
121 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
121 000
1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“
I. Общо ведомствени разходи
11 857 600
от тях за:
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С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по ЗИХУ
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух
Целеви помощи за услуги на трудно подвижни лица
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични
разстройства
Субсидия за заетост в специализирана работна среда
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна
работна среда
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност
Субсидия за осигуряване на достъпна среда
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и
кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя
осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
10 707 600
1 100 000
50 000
425 140 000
152 000 000
46 000 000
430 000
340 000
830 000
350 000
1 500 000
270 000
600 000
350 000

700 000
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания
270 000
Личен асистент, социален асистент, домашен помощник
71 500 000
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания
150 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
436 997 600
1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейна среда“
I. Общо ведомствени разходи
10 939 100
от тях за:
Персонал
9 689 100
Издръжка
1 200 000
Капиталови разходи
50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 655 000
от тях за:
Национална телефонна линия за деца - 116111
250 000
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)
300 000
Помощи по Закона за закрила на детето
8 635 000
Приемни семейства по Закона за закрила на детето
1 470 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
21 594 100
1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
I. Общо ведомствени разходи
25 584 600
от тях за:
Персонал
22 584 600
Издръжка
3 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
550 683 000
от тях за:
Еднократна помощ при бременност
1 650 000
Еднократна помощ при раждане на дете
23 350 000
Еднократна помощ при осиновяване на дете
175 000
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци
2 520 000
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение
1 440 000
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
10 950 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 5 9

Сума
(в лева)

Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и
автобусния транспорт в страната за многодетни майки
667 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
17 040 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст
313 891 000
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
172 000 000
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
7 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
576 267 600
1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
I. Общо ведомствени разходи
27 000
от тях за:
Персонал
27 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
100 000
Проект „Домашни грижи за достоен и независим живот“ (БЧК, МЗ, МТСП)
100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
127 000
1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“
I. Общо ведомствени разходи
191 900
от тях за:
Персонал
191 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
120 000
от тях за:
Национална програма за реформи - МРЗ, МОП
120 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
311 900
1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“
I. Общо ведомствени разходи
85 000
от тях за:
Персонал
85 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
180 000
от тях за:
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми
180 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
265 000
1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
I. Общо ведомствени разходи
143 400
от тях за:
Персонал
143 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
150 000
от тях за:
Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението
150 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
293 400
1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
I. Общо ведомствени разходи
145 000
от тях за:
Персонал
145 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
145 000
1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
9 044 900
от тях за:
Персонал
4 210 900
Издръжка
3 924 000
Капиталови разходи
910 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
9 044 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на труда и социалната политика
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
128 205 900
109 261 900
16 824 000
2 120 000
1 236 788 000
1 364 993 900

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1600.01.00
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола
на общественото здраве
1600.01.01
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
1600.01.02
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните
болести“
1600.01.03
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
1600.01.04
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични
вещества“
1600.02.00
Политика в областта на диагностиката и лечението
1600.02.01
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“
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“
1600.02.05
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
1600.02.06
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в
неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
1600.03.00
Политика в областта на лекарствените продукти и
медицинските изделия
1600.03.01
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия“
1600.04.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
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Сума
(в лева)

101 125 000
17 727 100
8 938 800
72 901 800
1 557 300
392 658 500
17 426 600
50 409 900
189 298 200
63 931 600
20 048 500
51 543 700
34 397 800
34 397 800
20 394 600
548 575 900

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
I. Общо ведомствени разходи
17 621 100
от тях за:
Персонал
14 090 000
Издръжка
3 531 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
106 000
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
100 000
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
6 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
17 727 100
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
7 048 100
от тях за:
Персонал
5 446 500
Издръжка
1 601 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 890 700
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
1 850 000
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
20 400
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
20 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 938 800
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
14 507 600
от тях за:
Персонал
11 422 600
Издръжка
3 068 700
Капиталови разходи
16 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
58 394 200
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
2 356 200
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
45 000 000
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
48 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
10 990 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
72 901 800
1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
I. Общо ведомствени разходи
667 300
от тях за:
Персонал
462 500
Издръжка
204 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
890 000
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
160 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
730 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 557 300
1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и
електронно здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
8 412 600
от тях за:
Персонал
6 904 800
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Сума
(в лева)
Издръжка
1 507 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 014 000
Разходи за придобиване на специалност
9 000 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
14 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
17 426 600
1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“
I. Общо ведомствени разходи
15 059 900
от тях за:
Персонал
2 753 000
Издръжка
1 623 200
Капиталови разходи
10 683 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
35 350 000
от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
800 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
25 350 000
Капиталови трансфери
9 200 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
50 409 900
1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
I. Общо ведомствени разходи
156 598 200
от тях за:
Персонал
137 293 300
Издръжка
19 304 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
32 700 000
от тях за:
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация
200 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
32 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
189 298 200
1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
I. Общо ведомствени разходи
31 961 600
от тях за:
Персонал
22 929 200
Издръжка
9 032 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
31 970 000
от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
31 970 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
63 931 600
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
I. Общо ведомствени разходи
11 978 500
от тях за:
Персонал
7 740 300
Издръжка
4 238 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
8 070 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
8 070 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
20 048 500
1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение,
майчино и детско здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
26 993 700
от тях за:
Персонал
19 011 400
Издръжка
7 982 300
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)
24 550 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
2 000 000
Разходи за дейности по асистирана репродукция
20 000 000
Разходи за изпълнение на национални програми
2 490 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
51 543 700
1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“
I. Общо ведомствени разходи
8 520 700
от тях за:
Персонал
6 938 200
Издръжка
1 582 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
25 877 100
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
25 852 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
25 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
34 397 800
1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
16 466 200
от тях за:
Персонал
10 972 500
Издръжка
5 493 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
3 928 400
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност
3 500 000
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка
36 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
392 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
20 394 600
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на здравеопазването
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1700.01.00
1700.01.01
1700.01.02
1700.01.03
1700.01.04
1700.01.05
1700.01.06
1700.02.00
1700.02.01
1700.02.02
1700.02.03

1700.02.04
1700.02.05
1700.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“
Бюджетна програма „Училищно образование“
Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“
Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
Бюджетна програма „Учене през целия живот“
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“
Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
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“
Общо:

Сума
(в лева)

578 388 600
116 116 500
112 229 900
326 938 100
8 898 100
11 655 300
2 550 700
80 448 700
6 805 500
9 285 800
3 284 900

40 505 800
20 566 700
6 137 300
664 974 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и
училищното образование“
I. Общо ведомствени разходи
25 016 500
от тях за:
Персонал
13 534 100
Издръжка
3 852 400
Капиталови разходи
7 630 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
91 100 000
от тях за:
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието
76 000 000
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
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за
качеството на образователния продукт
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.
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 № 328/2017 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина - средства по
чл. 20 от ПМС № 90/2018 г. за българските неделни училища в чужбина
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
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Сума
(в лева)
400 000
116 116 500
74 231 800
59 152 800
3 401 600
15 079 000
37 998 100
25 000 000
1 100 000
11 898 100
112 229 900
311 938 100
272 431 800
2 564 400
36 751 300
2 755 000
15 000 000
15 000 000
326 938 100
8 898 100
2 766 600
1 804 500
6 131 500
8 898 100
3 655 300
1 514 300
392 400
2 141 000
8 000 000
8 000 000
11 655 300
2 550 700
1 767 700
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Сума
(в лева)
783 000

Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 550 700
1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето
образование“
I. Общо ведомствени разходи
6 694 800
от тях за:
Персонал
1 828 900
Издръжка
4 865 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
110 700
от тях за:
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното
представителство на студентските съвети
110 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 805 500
1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
1 135 800
от тях за:
Персонал
419 600
Издръжка
716 200
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
1 950 000
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира
съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове
200 000
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития
6 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 285 800
1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
I. Общо ведомствени разходи
2 100 400
от тях за:
Персонал
664 900
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
506 500
Издръжка
1 435 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 184 500
от тях за:
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен
и културен обмен
440 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
350 000
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 08.12.2004 г.
394 500
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 284 900
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“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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Сума
(в лева)
Стипендии за докторанти
29 800
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
3 561 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
40 505 800
1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
I. Общо ведомствени разходи
10 835 000
от тях за:
Персонал
1 023 700
Издръжка
9 811 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 731 700
от тях за:
Средства по чл. 8 от Споразумение между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати относно Българо-американска
комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно
събрание на 12.05.2004 г.
260 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
9 471 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
20 566 700
1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
6 137 300
от тях за:
Персонал
4 403 300
Издръжка
1 634 000
Капиталови разходи
100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 137 300
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на образованието и науката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
490 108 700
372 573 100
44 712 100
106 387 400
11 148 200
174 865 900
664 974 600

10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1800.01.00
1800.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“
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Сума
(в лева)

20 888 800
6 558 900

С Т Р.

68

1800.01.02
1800.02.00
1800.02.01
1800.02.02
1800.02.03
1800.02.04
1800.02.05
1800.02.06
1800.02.07
1800.02.08
1800.03.00

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства“
Политика в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
Бюджетна програма „Филмово изкуство“
Бюджетна програма „Сценични изкуства“
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната
собственост“
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в
чужбина“
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и
културата“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 107

14 329 900
168 345 700
1 500 400
15 927 600
98 278 400
1 240 000
459 500
7 265 900
4 249 300
39 424 600
5 161 700
194 396 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
I. Общо ведомствени разходи
3 055 200
от тях за:
Персонал
1 172 300
Издръжка
1 632 900
Капиталови разходи
250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
3 503 700
от тях за:
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими
археологически културни ценности - Закон за културното наследство
2 000 000
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните
ценности - Закон за културното наследство
1 500 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
недвижимото културно наследство
3 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 558 900
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и
визуалните изкуства“
I. Общо ведомствени разходи
13 365 800
от тях за:
Персонал
7 403 000
Издръжка
5 917 800
Капиталови разходи
45 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
964 100
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
движимото културно наследство
4 100
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно
наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
960 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и
разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и
популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК

С Т Р. 6 9

Сума
(в лева)
14 329 900
99 000
70 600
20 400
8 000
1 401 400
1 400

1 400 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 500 400
1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“
I. Общо ведомствени разходи
968 000
от тях за:
Персонал
277 700
Издръжка
690 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 959 600
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
филмовото изкуство
259 600
Субсидии за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и
копродукции с българско участие на основание ЗФИ
14 700 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
15 927 600
1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“
I. Общо ведомствени разходи
96 320 600
от тях за:
Персонал
66 672 400
Издръжка
26 072 600
Капиталови разходи
3 575 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 957 800
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
сценичните изкуства
7 800
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването
и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК
1 950 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
98 278 400
1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
I. Общо ведомствени разходи
500 000
от тях за:
Издръжка
500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
740 000
от тях за:
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания
740 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 240 000
1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
I. Общо ведомствени разходи
399 400
от тях за:
Персонал
206 400
Издръжка
193 000
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70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)
60 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Световна
организация за интелектуална собственост
60 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
459 500
1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
I. Общо ведомствени разходи
4 282 600
от тях за:
Персонал
3 206 500
Издръжка
1 076 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 983 300
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
14 700
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното
наследство на основание ЗЗРК
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
ЗЗРК
325 000
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията
243 600
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност“
2 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 265 900
1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
4 184 900
от тях за:
Персонал
840 500
Издръжка
3 344 400
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
64 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 249 300
1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
I. Общо ведомствени разходи
38 916 200
от тях за:
Персонал
33 391 000
Издръжка
5 399 100
Капиталови разходи
126 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
508 400
от тях за:
Стипендии – ПМС № 328/2017 г.
508 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
39 424 600
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
5 161 700
от тях за:
Персонал
2 408 700
Издръжка
2 603 000
Капиталови разходи
150 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 161 700

31

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на културата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
167 253 400
115 649 100
47 449 600
4 154 700
27 142 800
194 396 200

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
1900.01.00
1900.01.01
1900.01.02
1900.01.03
1900.01.04
1900.01.05
1900.01.06
1900.01.07
1900.02.00
1900.02.01
1900.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда
Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на
Република България“
Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на
отпадъците и опазване на почвите“
Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в
атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на
екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в
процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за
контрол“
Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху
околната среда“
Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на
климата“
Политика в областта на Националната система за мониторинг
на околната среда и информационна обезпеченост
Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на
околната среда и информационна обезпеченост“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)

26 036 900
6 924 700
3 303 700
2 143 300
8 792 500
1 217 400
3 137 000
518 300
10 011 100
10 011 100
16 579 100
52 627 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
I. Общо ведомствени разходи
6 924 700
от тях за:
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

32

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
4 474 200
2 420 500
30 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 924 700
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на
почвите“
I. Общо ведомствени разходи
3 303 700
от тях за:
Персонал
2 298 300
Издръжка
997 200
Капиталови разходи
8 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 303 700
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 143 300
1 614 400
468 900
60 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 143 300
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси“
I. Общо ведомствени разходи
8 732 500
от тях за:
Персонал
5 182 700
Издръжка
2 887 500
Капиталови разходи
662 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
60 000
от тях за:
Средства за изплащане на щети, нанесени от мечки
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 792 500
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за контрол“
I. Общо ведомствени разходи
1 217 400
от тях за:
Персонал
1 045 900
Издръжка
169 000
Капиталови разходи
2 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 217 400
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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3 137 000
2 405 700
636 600
94 700
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 7 3

Сума
(в лева)
3 137 000
518 300
400 000
118 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)
518 300
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост“
I. Общо ведомствени разходи
10 011 100
от тях за:
Персонал
5 250 700
Издръжка
4 696 100
Капиталови разходи
64 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 011 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 579 100

16 579 100
9 106 400
6 681 000
791 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на околната среда и водите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
52 567 100
31 778 300
19 075 100
1 713 700
60 000
52 627 100

С Т Р.
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12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
2000.01.00
2000.01.01
2000.01.02
2000.01.03
2000.01.04
2000.01.05
2000.01.06
2000.01.07
2000.01.08
2000.01.09
2000.02.00
2000.02.01
2000.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги“
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и
иновациите“
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална
собственост“
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“
Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в
единния европейски пазар“
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти,
съфинансирани от ЕС“
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на
държавната собственост“
Бюджетна програма „Защита на потребителите“
Политика в областта на ефективното външноикономическо
сътрудничество
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие
в търговската политика на Европейския съюз“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)

62 363 000
1 714 600
9 806 600
3 317 700
18 317 300
695 400
392 600
9 994 800
14 109 600
4 014 400
14 499 800
14 499 800
7 370 700
84 233 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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1 714 600
1 563 200
151 400
1 714 600
4 176 600
945 500
3 231 100
5 630 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 7 5

Сума
(в лева)

Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален
иновационен фонд за реализиране на нови или значително усъвършенствани продукти,
процеси, услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
икономиката“

5 630 000
9 806 600
3 317 700
2 527 900
789 800
3 317 700

I. Общо ведомствени разходи
18 317 300
от тях за:
Персонал
13 618 500
Издръжка
3 952 800
Капиталови разходи
746 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
18 317 300
2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски
пазар“
I. Общо ведомствени разходи
695 400
от тях за:
Персонал
594 300
Издръжка
101 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
695 400
2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката“

392 600
253 800
138 800
392 600

I. Общо ведомствени разходи
994 800
от тях за:
Персонал
721 600
Издръжка
273 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 000 000
от тях за:
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите
9 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 994 800
2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

4 109 600
2 799 900
1 173 200
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С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)
136 500
10 000 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на
обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда - за отстраняване на
щети, нанесени на околната среда от добив и преработка на природни ресурси: ПМС
140/1992; ПМС 74/1998; ПМС 195/2000
10 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 109 600
2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите“
I. Общо ведомствени разходи
3 944 400
от тях за:
Персонал
3 115 600
Издръжка
828 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
70 000
от тях за:
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на
основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите
70 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 014 400
2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 499 800
3 188 900
11 219 900
91 000
14 499 800
7 370 700
4 452 100
2 406 600
512 000
7 370 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на икономиката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
59 533 500
33 781 300
24 266 700
1 485 500
24 700 000
84 233 500
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА
2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
2100.01.00

2100.01.01
2100.01.02
2100.02.00
2100.02.01
2100.02.02

2100.03.00

2100.03.01
2100.03.02
2100.04.00
2100.04.01
2100.04.02
2100.05.00

НАИМЕНОВАНИЕ
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
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие и управление на финансовите
инструменти за регионално и местно развитие и териториално
сътрудничество“
Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на
маргинализирани групи от населението“
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното управление на
водните ресурси и геозащита
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна
инфраструктура“
Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство,
геозащита, водоснабдяване и канализация“
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 и на
строителните продукти
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната
собственост, държавното участие в търговските дружества и
държавни предприятия и развитие на публично-частното
партньорство и концесионирането“
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно
обслужване на населението“
Бюджетна програма „Ефективна администрация и
координация“
Общо:

Сума
(в лева)

4 960 000

4 405 000
555 000

467 533 100
421 360 900
46 172 200

28 790 700
8 095 100
20 695 600
3 266 000

757 000
2 509 000
12 143 800
516 693 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и
териториално сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
4 405 000
от тях за:
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

38

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
1 945 000
2 460 000
4 405 000

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи
от населението“
I. Общо ведомствени разходи
555 000
от тях за:
Персонал
378 000
Издръжка
177 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
555 000
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
I. Общо ведомствени разходи
43 542 700
от тях за:
Персонал
21 795 000
Издръжка
19 100 500
Капиталови разходи
2 647 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
377 818 200
от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
137 019 200
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища - МРРБ
605 000
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
230 155 000
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни
права)
39 000
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
10 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
421 360 900
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на
Република България
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 736 000
1 571 000
165 000
44 436 200
4 494 700
1 600 000
435 000
37 906 500
46 172 200

2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и
инвестиционния процес в строителството“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

39

8 095 100
5 718 000
2 177 100
200 000
8 095 100
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 7 9

Сума
(в лева)

2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
I. Общо ведомствени разходи
20 695 600
от тях за:
Персонал
7 564 000
Издръжка
12 636 100
Капиталови разходи
495 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
20 695 600
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“
I. Общо ведомствени разходи
757 000
от тях за:
Персонал
669 000
Издръжка
88 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
757 000
2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на
населението“
I. Общо ведомствени разходи
2 509 000
от тях за:
Персонал
1 600 000
Издръжка
700 000
Капиталови разходи
209 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 509 000
2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
I. Общо ведомствени разходи
12 143 800
от тях за:
Персонал
4 947 000
Издръжка
6 596 800
Капиталови разходи
600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
12 143 800
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

40

Сума
(в лева)
94 439 200
46 187 000
44 100 500
4 151 700
422 254 400
516 693 600

С Т Р.
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14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
2200.01.00
2200.01.01
2200.01.02
2200.01.03
2200.01.04
2200.01.05
2200.01.06
2200.01.07
2200.01.09
2200.01.10
2200.01.11
2200.01.12
2200.02.00
2200.02.01
2200.03.00
2200.03.01
2200.03.02
2200.04.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Земеделски земи“
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Бюджетна програма „Растениевъдство“
Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Бюджетна програма „Животновъдство“
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Бюджетна програма „Земеделска техника“
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на
горите и дивеча
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските
територии“
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари
и лесозащита“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
137 878 000
40 017 900
52 000
13 201 800
20 920 000
2 531 100
2 187 000
1 021 000
1 036 000
736 000
55 358 200
817 000
5 703 000
5 703 000
26 975 000
21 975 000
5 000 000
22 328 000
192 884 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ФАО)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
39 644 900
27 384 900
10 580 000
1 680 000
373 000
373 000
40 017 900
52 000
52 000
52 000

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в ISTA;
OECD; CPVO и Международна организация по лозата и виното - OIV
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на
водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в ICAR и
ERFP
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.07 Бюджетна програма “Агростатистика, анализи и прогнози“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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С Т Р. 8 1

Сума
(в лева)
13 132 100
9 678 000
3 301 000
153 100
69 700
69 700
13 201 800
1 920 000
120 000
1 800 000
19 000 000
19 000 000
20 920 000
2 519 000
1 799 000
720 000
12 100
12 100
2 531 100
2 187 000
1 600 000
587 000
2 187 000
1 021 000
565 000
456 000
1 021 000
1 036 000
896 000
140 000

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и
зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – в
Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и
EUPHRESCO); Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) и
Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в Генерална
комисия по рибарство - GFCM
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в ОИСР и
международен съвет по лова и опазване на дивеча
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
1 036 000
736 000
416 000
320 000
736 000
48 675 000
35 269 000
10 906 000
2 500 000
6 683 200
6 465 400
10 800

207 000
55 358 200
817 000
292 000
525 000
817 000
5 672 800
3 647 000
2 025 800
30 200
30 200
5 703 000
21 965 700
16 260 000
5 367 000
338 700
9 300
9 300
21 975 000

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Сума
(в лева)
2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000 000
5 000 000
5 000 000
22 328 000
9 391 000
9 851 800
3 085 200
22 328 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на земеделието, храните и горите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
166 706 500
107 369 900
51 579 600
7 757 000
26 177 500
192 884 000

15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2019 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
2300.01.00
Политика в областта на транспорта
Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната
2300.01.01
инфраструктура“
Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта,
2300.01.02
осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния
2300.01.03
транспорт“
Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния,
2300.01.04
водния и железопътния транспорт“
Политика в областта на съобщенията и информационните
2300.02.00
технологии
Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните
2300.02.01
технологии“
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Сума
(в лева)
223 753 600
0
220 104 600
3 394 700
254 300
22 510 400
22 510 400

С Т Р.

84

2300.03.00

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Бюджетна програма „Административно обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“
Общо:

БРОЙ 107

20 962 300
267 226 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

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

45 104 600
21 827 200
18 699 400
4 578 000
175 000 000

175 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
220 104 600
2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи
3 394 700
от тях за:
Персонал
1 033 900
Издръжка
2 167 800
Капиталови разходи
193 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 394 700
2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи
254 300
от тях за:
Персонал
154 300
Издръжка
100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
254 300
2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“
I. Общо ведомствени разходи
1 061 400
от тях за:
Персонал
710 600
Издръжка
350 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
21 449 000
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги
21 449 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
22 510 400
2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

20 962 300
9 688 100
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 8 5

Сума
(в лева)
4 854 200
6 420 000
20 962 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
70 777 300
33 414 100
26 172 200
11 191 000
196 449 000
267 226 300

16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС № 502
от 2017 г.
2400.01.00
2400.01.01
2400.01.02
2400.01.03
2400.01.04
2400.02.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно
енергийно развитие
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните
предприятия, инфраструктура и пазари“
Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при
управление на РАО и ИЕЯС“
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране
и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)

80 381 500
1 471 900
75 012 200
2 000 500
1 896 900
4 355 900
84 737 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия,
инфраструктура и пазари“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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1 471 900
1 039 700
432 200

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 471 900
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

798 100
566 800

231 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
74 214 100
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия - фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд
„Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“
39 440 000
Капиталови трансфери за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“
6 579 200
Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по
изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.
28 194 900
ІІІ. Общо разходи (I+II)
75 012 200
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
I. Общо ведомствени разходи
2 000 500
от тях за:
Персонал
1 655 300
Издръжка
308 200
Капиталови разходи
37 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 000 500
2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
подземните богатства и геоложките изследвания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 896 900
1 336 900
560 000
1 896 900
4 355 900
2 570 800
1 022 100
763 000
4 355 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на енергетиката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
10 523 300
7 169 500
2 553 800
800 000
74 214 100
84 737 400
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
2500.01.00
2500.01.01
2500.01.02
2500.02.00
2500.02.01
2500.02.02
2500.03.00
2500.03.01
2500.04.00
2500.04.01
2500.05.00
2500.05.01
2500.06.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното
време
Бюджетна програма „Спорт за учащи“
Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
Политика в областта на спорта за високи постижения
Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и
съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни
стандарти
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри
международни практики за спорта
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за
активно международно сътрудничество в сферата на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм“
Политика в областта на младите хора
Бюджетна програма „Младите в действие“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)

17 533 600
12 235 500
5 298 100
52 699 100
11 792 100
40 907 000
3 507 600
3 507 600
311 500
311 500
3 305 700
3 305 700
2 360 500
79 718 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за държавните спортни училища
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта за учащи
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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Сума
(в лева)
10 888 700
8 682 800
2 205 900
1 346 800
110 400
1 236 400
12 235 500
606 600
440 700
165 900
4 691 500

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта в свободното време
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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 Лозана 2020 г., както и
на летните олимпийски и параолимпийски игри в Токио 2020 г. и на Европейските
младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали
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Сума
(в лева)
4 691 500
5 298 100
350 400
335 200
15 200
11 441 700

11 441 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 792 100
2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
I. Общо ведомствени разходи
1 935 200
от тях за:
Персонал
702 700
Издръжка
1 232 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
38 971 800
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
9 073 500
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
др. спортни дейности
29 718 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
40 907 000
2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
I. Общо ведомствени разходи
2 614 700
от тях за:
Персонал
324 000
Издръжка
1 333 600
Капиталови разходи
957 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
892 900
от тях за:
Капиталови разходи по проекти за изграждане, ремонт и реконструкция на спортни
съоръжения по реда на Наредба Н2/08.05.2014 г., ползвани от спортни организации и
спортни училища
192 900
Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации
за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения
700 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 507 600
2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм“
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ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 8 9

Сума
(в лева)
311 500
257 700
53 800
311 500
505 300
331 100
174 200
2 800 400
2 800 400
3 305 700
2 360 500
1 997 900
362 600
2 360 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на младежта и спорта
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
19 572 900
13 072 100
5 543 700
957 100
60 145 100
79 718 000

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
3000.01.00
Политика в областта на защитата на националната сигурност
3000.01.01
Бюджетна програма „Национална сигурност“
Общо:

Сума
(в лева)
115 689 400
115 689 400
115 689 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
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)
115 689 400
101 721 900
7 167 500
6 800 000
115 689 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавната агенция „Национална сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
115 689 400
101 721 900
7 167 500
6 800 000
115 689 400

19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
3500.01.00
Политика в областта на електронното управление
Бюджетна програма „Електронно управление, електронна
3500.01.01
идентификация и информационна сигурност“
Общо:
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Сума
(в лева)
29 859 000
29 859 000
29 859 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

3500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и
информационна сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 859 000
11 743 700
9 615 300
8 500 000
29 859 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавната агенция „Електронно управление“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
29 859 000
11 743 700
9 615 300
8 500 000
29 859 000

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.

3900.01.00
3900.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
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
Бюджетна програма „Разузнаване“
Общо:

Сума
(в лева)

37 389 000
37 389 000
37 389 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи

Сума
(в лева)
37 389 000
36 589 000
800 000
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
37 389 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавната агенция „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
37 389 000
36 589 000
800 000
37 389 000

21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА
2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
5300.01.00
5300.01.01
5300.01.02

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на държавните резерви, военновременните
запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Общо:

Сума
(в лева)

121 468 300
101 814 100
19 654 200
121 468 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
I. Общо ведомствени разходи
100 572 400
от тях за:
Персонал
6 574 700
Издръжка
12 601 000
Капиталови разходи
81 396 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 241 700
от тях за:
Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и
1 241 700
донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси
ІІІ. Общо разходи (I+II)
101 814 100
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти“
I. Общо ведомствени разходи

1 662 800
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Плащания за попълване на запасите за извънредни ситуации - поддържане, обновяване
и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 9 3

Сума
(в лева)
1 662 800
17 991 400
17 991 400
19 654 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
102 235 200
8 237 500
12 601 000
81 396 700
19 233 100
121 468 300

22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
НАИМЕНОВАНИЕ
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
7100.01.00
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в
7100.01.01
сектора на туризма“
Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа
7100.01.02
реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“
7100.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
16 749 700
2 173 900
14 575 800
2 603 100
19 352 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
Сума
(в лева)
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
I. Общо ведомствени разходи
2 173 900
от тях за:
Персонал
1 017 900
Издръжка
1 156 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 173 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)
7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно
сътрудничество в областта на туризма“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 575 800
499 800
14 076 000
14 575 800
2 603 100
1 439 800
1 120 300
43 000
2 603 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на туризма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
19 352 800
2 957 500
16 352 300
43 000
19 352 800

23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
8600.01.00
8600.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на осигуряването и прилагането на
специални разузнавателни средства с цел защита на
националната сигурност и опазване на обществения ред
Бюджетна програма „Технически операции“
Общо:

Сума
(в лева)

52 131 000
52 131 000
52 131 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
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Сума
(в лева)

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 9 5

Сума
(в лева)
52 131 000
43 811 000
4 269 000
4 051 000
52 131 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавната агенция „Технически операции“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
52 131 000
43 811 000
4 269 000
4 051 000
52 131 000

24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 733 от 2018 г. за
изм. на РМС №
502 от 2017 г.
8400.01.00
8400.01.01
8400.01.02
8400.01.03
8400.01.04
8400.02.00
8400.02.01
8400.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите
в областта на земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично
подпомагане“
Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите
в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
337 794 300
18 122 000
17 402 400
1 617 000
300 652 900
303 100
303 100
33 057 500
371 154 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
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Сума
(в лева)
18 122 000

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 107

Сума
(в лева)
18 122 000
18 122 000
1 453 400
1 453 400
15 949 000

15 949 000
17 402 400
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
1 617 000
от тях за:
Персонал
1 617 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 617 000
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“
I. Общо ведомствени разходи
7 630 100
от тях за:
Персонал
7 630 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
293 022 800
от тях за:
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ
284 401 000
Капиталови трансфери за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за
извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или
изпълнителни листа
8 621 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
300 652 900
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
303 100
от тях за:
Персонал
303 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
303 100
8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
33 057 500
от тях за:
Персонал
7 654 500
Издръжка
17 403 000
Капиталови разходи
8 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
33 057 500
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Държавния фонд „Земеделие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

Сума
(в лева)
62 183 100
36 780 100
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Общо разходи по бюджетните програми на
Държавния фонд „Земеделие“
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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С Т Р. 9 7

Сума
(в лева)
17 403 000
8 000 000
308 971 800
371 154 900

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 2
Приложение
към
чл. 2, ал. 1№ 2
към чл. 2, ал. 1

Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. за национално представителните организации на хора с
увреждания и за организации за хора с увреждания
№
1.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За финансиране на неикономическите дейности на съюза 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 общински органи,
както и от неправителствения сектор, за организационна и контролна
дейност, свързана с функционирането на регионалните и териториалните
организации, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и
дейности с неикономически характер.
За подпомагане на дейностите по оказване на информационноконсултантски, организационни, административноправни, транспортни и
др. 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 и други видове неикономически
дейности.
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. конкретно извършени дейности в помощ при
съставяне на документи, в т.ч. участие в социална комисия, помощ за
намиране на работа, помощ при трудоустрояване, работа по отчитане на
проект, изготвяне на молби за социални оценки.
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 пр. конкретно осъществявани
дейности за организиране и участие в спортни състезания, конкурси,
фестивали, клубна дейност, обмяна на опит и абонамент за социални
издания.
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Сума
(лева)
617 000
234 460
382 540
104 890

86 380

92 550

98 720
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№
2.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Социално и здравно подпомагане на дружествата и секции - въз основа на
членство в местните структури на организацията (101 структури
„Военноинвалид“ ) в цялата страна, съобразени с първичната регистрация
в Централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към
Министерство на отбраната ( чл.11 и чл.12 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите) се отпускат на тримесечие средства за материално
подпомагане, допринасящи макар и скромно за подкрепа на социалния и
здравен статус на военноинвалидите получаващи най-ниски пенсии.
Съгласно вътрешна Наредба за условията и реда за материално
подпомагане в съюза се отпускат допълнителни средства на членове с
влошено здравословно състояние при извършени спешни или планови
операции.

3.

Непазарна издателска и информационна дейност - отпечатване на отчетни
документи (ведомости, отчети и касови книги). Отпечатване на
информационни писма във връзка с законови промени касаещи „Закон за
военноинвалидите и военнопострадалите“, както и нормативната база на
хората с увреждания. Отпечатване на календари, брошури, бюлетини и
юбилейни материали.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За информационни услуги, запис на говорящи книги и списания, за
издателска и брайлова дейност, за поддържане на информационни
сайтове, за транспортни услуги, за материали и консумативи на
гореизброените дейности.
За подпомагане обучението на членове на организацията, учащи във
висши учебни заведения, на трудовата реализация на интелектуалци,
работещи извън системата на съюза, социално подпомагане, предоставяне
на помощнотехнически средства, компенсиращи зрителния дефицит, за
организационни дейности, материали и консумативи за гореизброените
дейности.
За услуги подпомагащи интеграция на хората със зрителни увреждания
предоставени от териториалните ни организации в центровете за социална
интеграция и взаимопомощ, командировки, транспортни разходи,
материали и консумативи за гореизброените дейности.
За организационна и контролна дейност свързана с функционирането на
регионалните организации в центровете за социална интеграция и
взаимопомощ, транспортни услуги, командировки, материали и
консумативи за гореизброените дейности.

4.

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
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С Т Р. 9 9

Сума
(лева)
246 000
15 000
231 000
202 000

20 000

9 000

628 000
161 000
467 000
83 000

109 000

140 000

135 000

185 000
75 200
109 800

С Т Р.

100

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на
лицата с интелектуални затруднения и техните семейства - застъпничество
и самозастъпничество, в т.ч. - подкрепa за местни инициативи, свързани
със самозастъпничество; организиране и провеждане на годишно общо
събрание на Националната платформа на самозастъпниците в Република
България; подготовка и представяне на кандидатура за членство в
Европейската платформа на самозастъпниците; организиране и
провеждане на обучение за самозастъпници.
Подпомагане дейността на родителските организации на сдружението за
предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и
техните семейства, в т.ч. - подкрепа на сдружения членове на
организацията, чрез финансиране на малки проекти; организиране и
провеждане на обучение за родители-експерти от опит; предоставяне на
консултативни услуги на семействата чрез изградена мрежа от „родители експерти от опит“.
Обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на
членските организации на сдружението, в т.ч. - функциониране на
мобилен център за информиране, консултиране и обучение на лица с
интелектуални затруднения и техните семейства; изготвяне на обучителни
програми; организиране и провеждане на тематични обучения.
Подготовка и непазарно разпространение на информация и
информационни
материали/организиране
и
провеждане
на
информационни кампании, в т.ч. - функциониране и поддържане на
интернет страница на сдружението; изготвяне и разпространение на
електронен информационен бюлетин; изготвяне на информационни
материали в текст „лесен за четене“; публикации за дейността на
сдружението в печатни и електронни медии.
Участия в международни форуми

5.

Членство в европейски и международни мрежи
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните
кооперации“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Трудова рехабилитация, в т.ч. - доплащане за намалена работоспособност
към трудовото възнаграждение за хора с увреждания по трудови
правоотношения с членове на съюза; доплащания въз основа на методика,
одобрена от управителният съвет на съюза за хора с увреждания по
трудови правоотношения с членове на съюза с продължителна временна
нетрудоспособност над 14 дни; оборудване, преоборудване и/или
адаптиране на работни места на хора с увреждания; превенция на трудови
злополуки и подобряване условия на труд.
Професионално
ориентиране,
обучение,
квалификация
и
преквалификация, в т.ч. - обучителни семинари за хора с увреждания от
системата на съюза за ключови компетентности и/или част от професия за
наставници на хора с увреждания и подкрепящ персонал от системата на
съюза.

61

БРОЙ 107

Сума
(лева)
25 575

44 575

18 575

12 575

5 500
3 000
416 000
83 000
333 000
113 000

37 500
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Социална и медицинска рехабилитация и рекреация, в т.ч. - провеждане на
8-дневна рехабилитация на хората с увреждания в НПВЦ „Жеравна“Банкя и РЦ „Ропотамо“-Приморско и профилактични прегледи на хора с
увреждания.
Обща рехабилитация, в т.ч. - изучаване опита и добрите практики на
сродни предприятия и организации; развитие на електронни и онлайн
базирани платформи, бази данни и други ресурси за подпомагане
специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания;
електронни и печатни издания, свързани с превенция, както и с
рехабилитация и рекреация на хора с увреждания.

6.

Социална интеграция, в т.ч. - организация на мероприятия за социална
интеграция; участие в инициативи в областта на социалната интеграция;
публикации (в т.ч. електронни), свързани със социалната интеграция;
организиране участието на предприятия и кооперации от системата на
съюза в Европейския форум по социално предприемачество; организиране
участието на предприятия и кооперации в тематични панаири и
изложения, в т.ч. национални и международни
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта и комуникативните
способности, подпомагане в учебния процес и психологическа помощ на
деца и младежи с увреден слух.
Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
Кохлеарни имплантни системи.
Интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на
членовете, рехабилитационни лагери.

7.

Дейности в национални и международни организации, семинари и
конференции, печатни издания с непазарно разпространение и
информационна дейност.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност

62

С Т Р. 1 0 1

Сума
(лева)
127 000

26 500

29 000

98 000
27 840
70 160
36 600

11 000
15 000
7 560

324 000
324 000
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
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 жестов език; републикански мероприятия; международна
дейност; семинари и специализирани издания за непазарно
разпространение. Текущи разходи по издръжка и функциониране на
клубовете и центровете в т.ч. ел.енергия, вода, отопление, консумативи, и
други стопански разходи; възнаграждения и осигуровки за работещите в
тях; възнаграждения и осигуровки на учители рехабилитатори;
организационни разходи и разходи за културно масова дейност,
възнаграждения и осигуровки на художествени ръководители,
корепетитори и музиканти, командировки, разходи за провеждане на
републикански мероприятия и семинари, разходи за международна
дейност, членски внос в международни организации, разходи за
разработка и разпространение на учебни материали и документални
филми, издателски разходи за специализирани издания, разпространявани
непазарно.

8.

Социално подпомагане на членовете на Сдружение „Съюз на глухите в
България“- отпускане на социални помощи на социално слаби членове, по
вътрешна наредба на съюза.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ ще
помогне за правилното формиране на ежедневно меню на пациенти с
диабет.
Помощи от витамини и технически средства за контрол на кръвна захар,
подпомагане на пациентите в профилактиката на сезонни вирусни
инфекции (с противогрипни ваксини и витамини), както и за контрола на
пациенти с диабет тип 1 с осигуряване на допълнителни или иновативни
устройства и консумативи за контрол на кръвната захар.
Обучителни семинари за повишаване знанията и информираността на
хората с диабет, чрез разработване на пакет от документи за обучение,
информация и знания за контрол на състоянието и намаляване късните
усложнения от него.
Информационна дейност - поддръжка на информационен сайт, абонамент
за специализирани издания за проблемите на диабета.
Информационна и застъпническа дейност по региони - за интеграция на
хора с диабет, консултации с експерти поддръжка на дейността на
регионалните информационно консултативни центрове към сдружението в
страната.
Младежка програма „Живей активно с диабет“- реализиране на програма
за спортна дейност и отбор по футбол, инициативи за преодоляване на
психологически проблеми и стигмата свързана с „диабет“, информираност
за иновативни методи за лечение и контрол за избягване на усложнения и
инвалидизации; консултиране и подпомагане за жени с диабет за успешно
постигане на бременност и раждане в условията на диабет.
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Сума
(лева)
289 400

34 600

353 000
75 500
277 500
180 000

30 000

10 000

15 000
30 500

10 000
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Международна дейност - членство в Международна диабетна асоциация и
други международни организации, както и бъдещото кандидатстване по
проекти с международно участие.

9.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
1) Административни разходи
2) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Допълнителна преподавателска помощ по различни предмети свързана с
подкрепа и обучение на даровити деца за усвояване на умения за
ориентиране и мобилност.
Специализиран транспорт на деца с нарушено зрение и деца с множество
увреждания.
Специална помощ - животоподдържаща рехабилитация и обгрижване на
деца с множество увреждания, музикотерапия и психотерапия на деца с
нарушено зрение, в т.ч. придружители на деца с нарушено зрение и деца с
множество увреждания.
Мероприятия за социална интеграция и социални контакти, културно и
спортни мероприятия.
Закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и
съоръжения за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания.

Организиране на консултации семинари и обучение на родители на деца с
нарушено зрение и деца с множество увреждания.
10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За подпомагане дейността на териториалните организации и за социални
услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за
осъществяване социални контакти и комуникации.
За транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи и за
транспортни разходи на териториалните организации на сдружението.
За издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“,
информационен бюлетин и други специализирани издания.
За провеждане на значими мероприятия, за обучителни семинари на
членовете, за международна дейност и за членски внос в национални и
международни организации.
За Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън
Келър“ – Пловдив“.
в) Еднократни разходи за 2019 г.
За оборудване и за специални помощни средства и специфични
приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване на
комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите.
За приспособления и устройства за улесняване достъпа до НЦРСГ „Х.

64

С Т Р. 1 0 3

Сума
(лева)
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80 000
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5 600
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БРОЙ 107

Сума
(лева)

Келър“.
11. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Социална и трудова рехабилитация, в т.ч. - социална и трудова
рехабилитация в кооперациите за хората с увреждания, социална и
трудова рехабилитация в специализираните предприятия за хора с
увреждания, социална и трудова рехабилитация във военноинвалидните
кооперации.
Повишаване на административния капацитет в специализираните
предприятия от системата, в т.ч. - изследвания, обмяна на опит и добри
практики,
повишаване
на
административния
капацитет
в
специализираните предприятия от системата, Е-маркетинг и управление в
специализираните предприятия от системата, промяна нагласите на
работодателите.
Информационноконсултански, социални и организационни услуги,
обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и
изпълнителски кадри, в т. ч. предоставяне на консултантски,
административноправни и други услуги за кооперациите на хора с
увреждания, поддържане на Центъра за услуги за работодатели на
специализирани предприятия, поддържане на Центъра за информация и
квалификация за военноинвалидните кооперации, информационни
кампании на сдружението.
12. Сдружение „Център за психологически изследвания“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Частично финансиране по реализиране на социално значими проекти и
програми за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на
действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги.
Провеждане на антидискриминационни програми и кампании, програми
за религиозна търпимости и права, социална помощ, спортна,
художественотворческа и социална дейност, както и дейности с
рехабилитационен ефект. Допълване на средствата, предназначени за
интеграция чрез социални контакти, организационни дейности, дейности в
национални и международни организации, за международна дейност,
контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания.
Частично финансиране на разходи за антидискриминационни програми за
хора с увреждания, вкл. събития, видео материали, клипове и филми за
хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни
обучения.
Мотивационно-образователни
модули
и
обучения,
информационни кампании и застъпнически кампании.
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99 000
121 000
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Частично финансиране на издръжката на дейността (включително
социални услуги и социални събития) на структурите на Център за
Психологически изследвания - на централно звено и регионални
структури в страната, издръжката и поддръжката на ресурсните и
консултантските центрове, Културен център на хора с увреждания и
Национален ресурсен център на хора с увреждания, реализиране на
международни обменни програми. Разходи за поддържане на регионален
сграден фонд, включително разходи за местни данъци и такси.
Частично финансиране на издателска и информационна дейност,
международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на
нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали,
печатни материали, подпомагащи дейността на организацията.

13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Дейности, подпомагащи
заболявания.

интеграцията

на

хора

с

невромускулни

Развитие на различни услуги за хора с невромускулни заболявания в
зависимост от техните потребности и подпомагане на семействата.
Организационна, координационна и контролна дейност свързана с
подпомагане работата на Центровете за подкрепа на хора с невромускулни
заболявания.
14. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Финансиране на дейността на мобилният център и структурите в страната,
в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване посещения,
консултации на членовете в страната, организиране и провеждане на
регионални събития и др.
Организиране и провеждане на отчетно изборно събрание. Изпълнение на
спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с
включването на малките хора в общността. Провеждане на обучителни
семинари, беседи и кръгли маси в областта на малките хора.
Финансиране на непазарна издателска и информационна дейност,
флайъри, печатни материали подпомагащи дейността, международни
дейности.
Социално и здравно подпомагане на социално уязвимите членове, в т.ч.
разходи за транспорт при участие в дейностите на организацията,
хранителни продукти, лекарства, медицински и помощни средства.
15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
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Сума
(лева)
52 000

16 000

52 000
23 400
28 600
18 000
4 200
6 400

46 000
18 000
28 000
5 000

15 000

4 000

4 000

52 000
23 400
28 600
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Групи по интереси, лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и
туристически мероприятия и всички други дейности и услуги, свързани с
включването на децата и лицата с епилепсия в обществото.
Социална дейност - психологична, логопедична, терапевтична и др.
помощ за деца и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на
потребностите и предоставяне на услуги. Супервизия. Обучение на екипи.
Разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението им
за работа с фокус групата в регионалните структури. Усвояване на добри
практики и обмяна на опит и други.
Координиране и подпомагане дейността на сдружението, реализация на
социално значими проекти, организиране разкриването на нови работни
места в бюрата за информационни, консултантски, организационни и
административноправни дейности и услуги. 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 непазарна дейност.
Организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от
водещи специалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна
на опит, дейности свързани с международни организации, международна
дейност, транспортни и други разходи. Изследователска дейност.
Членство в международни и национални организации.

16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Организиране и провеждане на дейностите по основна, медицинска и
предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране (обучение,
издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи);
допълване реализацията на различни проекти; подобряване на
професионалния капацитет на кадрите; развитие на социалния диалог с
общински и държавни структури и всички заинтересовани институции и
организации.
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; участие в национални
и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и
професионалното обучение на хора с увреждания.
Подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална
литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт,
дидактични материали и абонамент на специализирани издания.
в) Еднократни разходи за 2019 г.
Ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други
средства за обучение на зрително затруднени лица.
17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
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Сума
(лева)
2 750

3 850

18 150

3 850

206 000
45 000
156 000
152 000

3 000

1 000

5 000
5 000
45 000

БРОЙ 107

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Частично финансиране на организацията за подпомагане на процеса на
интеграция, чрез спорт на хората с увреждания в Република България в
съответствие с Препоръка R(86)18 - Европейска харта „Спорт за всички“,
приета от Комитета на министрите на спорта на страните от съвета на
Европа през 1986 г. Организация и провеждане на Автомобилен
шампионат за хора с увреждания в 3 кръга в различни градове и
провеждане на спортни занимания. Организация и провеждане на спортни
занимания по кърлинг за атлети с увреждания.
Частично финансиране на сдружението за подпомагане на личната
мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с
увреждания в Република България - предоставяне на услуги, включващи
консултации относно избора на подходящи помощни средства, обучение
за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно
средство и помощ при адаптиране на автомобили в съответствие с
уврежданията на техните собственици.

Частично финансиране на организацията 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 - Ресурсно обезпечаване
на специализиран транспорт за членове на БАРИС, желаещи да участват в
нашите мероприятия, но не разполагащи с личен транспорт.
18. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За национални и международни дейности за разработване, осигуряване,
преводи и разпространяване на информация и опит за формиране на
нагласи, политики и възможности за доставчици на социални услуги,
работодатели, общини, хора с увреждания и други социално ангажирани
субекти. Издаване и непазарно разпространение на печатни и електронни
информационни издания, национален информационен сайт, седмичен
информационен електронен бюлетин и други..
За национални и международни дейности за разработване, организиране и
реализиране на национални и местни социални политики, дейности,
събития и други за развитие на социалните услуги, помощ и координация
на място, дейности на представителства в областните градове,
разработване на помощни методически и информационни материали,
развитие на капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги,
повишаване на качеството на подкрепата за хората с увреждания и др.
За национални и международни дейности за разработване, организиране и
реализиране на национални и местни политики, дейности, събития и други
за формиране и реализация на възможности за социално отговорна заетост
– мотивиране, стимулиране, обучение и подкрепа на хора с увреждания,
работодатели, организации и други за осигуряване на условия за заетост и
личностно развитие на хора с увреждания при обичайни интегрирани
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Сума
(лева)
2 400
42 600
18 200

11 200

13 200

200 000
36 000
164 000
30 000

100 000

34 000

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
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Сума
(лева)

условия.

19. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в
България“
а) Административни разходи
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия
на труд - за трудоустрояване на незрящи член-кооператори със социална
пенсия.
За обучение съобразно нуждите, както на член-кооператори, така и на
ръководния и изпълнителен апарат - провеждане на семинари, предимно с
цел запознаване с нормативните актове, практики и др. в двете основни
дейности на кооперацията.
За оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици
член-кооператори и младежи, които продължават обучението си след
средно образование - опускане на помощи на студенти и интегрирани
ученици, съобразно техните нужди, съгласно правилник за подпомагане,
приет от Управителния съвет на кооперацията.
За социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални,
възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят
своите основни жизнени потребности-подпомагане предимно на
многодетни семейства и възрастни с тежки заболявания и операции, както
и закупуване на скъпи лекарства.
За международна и организационна дейност - провеждане на съвместни
срещи със сродни организации, обмяна на опит, обсъждане на структури
за управление и контрол на кооперацията, както и дейностите, които
осъществява кооперацията и преди всичко информация за
трудоустрояването на хора с увреждания.
20. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Мониторинг и оценка за достъпност на туристически и културни обекти с
международно, национално и местно значение.
Консултантски услуги за разработване и изпълнение на иновативни
социалнозначими проекти за хора с увреждания с национално значение.
Организиране и провеждане на пътувания и екскурзии в страната и
чужбина с цел рекреация и социално включване на членовете на
сдружението.
Международна дейност, в т.ч. обмяна на опит, въвеждане на добри
практики, организиране и/или участие в семинари, конференции и кръгли
маси.
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99 000
800
98 200
43 000

25 000

12 200

2 000

16 000

45 000
10 000
35 000
10 000
2 000
13 000

10 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 3
Приложение
към
чл. 3, ал. 1 № 3
към чл. 3, ал. 1

Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. за юридическите лица с нестопанска цел
№

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1.

Български червен кръст
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Мениджмънт на действията. 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.

Сума
(лева)
4 200 000
1 890 000
2 310 000
670 000

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 спасителни съоръжения и оборудване, надеждна работна
екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване на
дейността.

672 000

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.

135 880

Социална и здравна дейност. Провеждане на социалнопомощна дейност;
набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на
социални услуги с неикономически характер и психосоциална 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: пътно-транспортен, трудов, битов, детски и др.

199 500
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Младежка дейност. Обучение на деца и младежи за оказване на първа
долекарска помощ, психосоциална 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 психосоциална подкрепа.

2.

3.

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. Промоция на доброволчество и въвеждане на съвременен
доброволчески мениджмънт.
Съюз на ветераните от войните в България
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейностЗа социална и здравна дейност – главно за подпомагане на социално слаби
ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпо струващи
манипулации и операции и други. За родолюбива дейност – 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.
в) Еднократни разходи за 2019 г.
XI конгрес на съюза
Съюз на тракийските дружества в България
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
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Сума
(лева)
294 380

19 880
112 980

205 380

262 000
114 000
118 000
118 000

30 000
30 000
100 000
25 000
75 000

БРОЙ 107

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Мероприятия, свързани с изпълнение на план-програмата на Съюза на
тракийските дружества в България, утвърдена от Върховния комитет.
Тракийски празници и международна дейност - за родолюбива дейност и
подпомагане финансирането на чествания на бележити дати от
българската история и историята на тракийското движение в България,
съхраняване и изграждане на паметници и паметни плочи, възстановяване
на църкви по места, възраждащи българщината; за организиране на научни
конференции и други културнопросветни и художественотворчески
дейности, организирани от Съюза на тракийските дружества в България,
самостоятелно и с други организации; за международна дейност и
взаимодействие със сродни структури в чужбина, популяризиране на
проблематиката и защита интересите на тракийците у нас и в чужбина.

4.

5.

6.

С Т Р. 1 1 1

Сума
(лева)
40 000

Непазарна издателска и информационна дейност - тематични издания,
информационни брошури, поддръжка на уебсайт, разпространявани
непазарно и поддържани с информационна цел, обогатяване на
библиотечен фонд, за подготовка и отпечатване по степен на готовност на
издания на тракийска тематика с научен, популярен и исторически
характер, самостоятелно и съвместно с Тракийски научен институт и др.
Други експертни услуги, свързани със специфичната дейност, както и
частично финансиране на неикономическата дейност и обслужване на
дейността на Съюза на тракийските дружества в България.

20 000

Съюз на народните читалища
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Организиране мероприятия, включително консултантски услуги на
народните читалища.

86 000
86 000
47 000

Материална поддръжка на текущата дейност, пощенски и куриерски
услуги и други текущи разходи по кореспонденция с народните читалищачленове на съюза.
Самоучастие в проекти през годината.
Международна дейност, включително членски внос и командировъчни за
участие в Европейски културни организации.
Семинари, конференции, работни срещи.
Чествания на годишнини на народни читалища и читалищни дейци,
национални празници и др.

15 500

Национален дарителски фонд „13 века България“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За семинари и изложби, свързани с дейността на Фонда
За финансиране и съфинансиране на проекти.
За издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно; за
подпомагане на националната програма за съхранение и развитие на
българския език и литература.
в) Еднократни разходи за 2019 г.
Регионален център за опазване на нематериалното културно
наследство в Югоизточна Европа
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
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15 000

2 000
1 500
9 000
11 000
226 000
101 000
120 000
10 000
75 000
35 000
5 000
412 000
185 400
226 600

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
За дейности по популяризиране и прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО
за опазване на нематериалното културно наследство, за насърчаване на
участието на общности, групи и лица в опазването на нематериалното
културно наследство, да обменя информация и добри практики относно
опазването на нематериалното културно наследство, да насърчава
международното сътрудничество в областта като проучва и поощрява
добри практики за опазване на нематериалното културно наследство,
организира дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение,
организиране на изложби, конкурси и прожекции, иницииране на издания
в областта на нематериалното културно наследство.

7.

8.

9.

БРОЙ 107

Сума
(лева)
226 600

Македонски научен институт
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
За финансиране и съфинансиране на научноизследователски проекти.
За организация и ръководство на научни, форуми, семинари, лектории и
др.

100 000
44 000
56 000
10 000
13 000

Издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно.
За издръжка на неикономическата дейност, обслужване дейността на
Института и филиала му в Благоевград, закупуване на книги и архивни
материали, техника, библиотечни шкафове и модули, сервизно обслужване
и строително-ремонтни дейности.
Рилска Света обител – Рилски манастир
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Разходи за реставрационни и консервационни дейности на 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
манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро,
постница „Св. Лука“, комплекс „Гроба на св. Иван Рилски“, прилежащи
постници, метоси, стражница, храмове и др. Манастирска библиотекадигитализация и каталогизация на ръкописи и др., Манастирски музейреставрация на музейни експонати и др.
Разходи за отопление и осветление.
Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Разходи за ремонт и поддръжка на централна манастирска жилищна
сграда, реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни
системи, корнизи и стрехи, поддръжка и съхранение на манастирски
обслужващи сгради, вкл. скитове и метоси.
Разходи, свързани с осъществяване на църковна и богослужебна дейност,
съхранение на църковноисторически експонати, стенописи, духовни и
културни ценности и литература в манастира.
Разходи за зелени площи и градини вкл. закупуване на разсади, торове,
препарати за растителна защита. Консумативи и резервни части за
поддръжка на градинска техника и инвентар.

23 000
10 000

73

597 000
597 000
496 730

100 270
199 000
87 000
112 000
83 000

20 000
6 000
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Разходи за поддържане на манастирското гробище и костница, вкл.
реставрация и консервация на костницата и надгробни паметници,
поддръжка на гробищната инфраструктура.
10. Бачковски манастир „Успение Богородично“
а) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Разходи, свързани с осъществяване на църковна и богослужебна дейност закупуване на богослужебна утвар, богослужебни одежди и храмово
обзавеждане.
Поддържане на приманастирското земеделско стопанство - закупуване на
семена и торове, както и храна за животните, поддържане на стопанските
сгради.

С Т Р. 1 1 3

Сума
(лева)
3 000
199 000
153 000
40 000
19 000

Разходи за поддържане на манастирското гробище - почистване, рязане на
клони и храсти, насипване на пътеки около гробовете, поставяне на
надгробни плочи, засаждане на цветя.

5 000

Разходи за осветление и отопление .
б) Еднократни разходи за 2019 г.
11. Български институт за стандартизация
а) Административни разходи
б) Преки разходи свързани със специфичната дейност
Разходи за дейности по административно и техническо обслужване на
техническите комитети за стандартизация, за прилагане на процедурата за
обявяване на стандарти; за създаване и поддържане на база данни за
стандарти и стандартизационни документи; за поддържане на фонд от
национални, международни, европейски и чуждестранни стандарти и за
осъществяване на обмен на стандарти.
Разходи за членския внос в европейските и международните организации
по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC).
Разходи за подпомагане изпълнението на всички дейности, свързани със
задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и
международните организации (ISO и IEC).

89 000
46 000
1 640 000
738 000
902 000
482 000

74

390 000
30 000

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 107

Приложение № 4
Приложение
към чл. 8 № 4
към чл. 8

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българска
академия на науките (съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките), за
2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III)
I. Средства за основна дейност (1+2+3)
1 Научни изследвания
2 Участие в международни проекти и програми
3 Други капиталови разходи и текущи разходи,
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти
II. Средства за администрирани дейности (1+2+3)
1 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
2 Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1
3 Стипендии на докторанти
III. Средства за национално възложени дейности

75

СУМА
(в лв.)
94 112 500
89 878 800
88 702 000
300 000
876 800
720 000
3 712 000
62 000
2 380 000
1 270 000
521 700
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4)
1 За институция
2 За паралелки в професионална гимназия
3 За ученици
4 Самостоятелна форма на обучение
Средства за ученици в общежитие (1+2)
1 За група
2 За ученици
Средства за стипендии на ученици (лв.)
Регионален коефициент (лв.)
Добавка за подобряване на материална база (лв.)

76

СУМА
(в лв.)
48 946 700
37 193 967
11 469
3 243

746 690
6 116 692
3 924 492
2 192 200
422 651
4 466 700
3 158 966
80 600
470 162
2 607 146
1 058
938 562
178 434
760 128
114 072
225 700
29 400

С Т Р.
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
( в лв.)
10 277 400
8 421 372
4 014
2 098

199 566

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

1 551 203
1 150 203
401 000
105 259

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

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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

77

СУМА
(в лв.)
5 548 200
4 591 708
2 332
1 969

94 537
771 248
681 568
89 680
90 707
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Русенски университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
13 686 800
11 191 689
6 291
1 779

251 937

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

1 969 920
1 961 670
8 250
273 254

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

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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

78

СУМА
( в лв.)
6 974 500
5 613 588
2 547
2 204

133 777
1 152 494
756 254
396 240
74 641
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
6 383 200
4 961 223
1 527
3 249

136 870

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

882 738
653 278
229 460

IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

114 126
288 243

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
4 588 400
3 537 220
2 491
1 420

98 213
849 047
524 027
325 020

103 920
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
8 725 700
7 666 336
2 239
3 424

159 400

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

841 379
537 379
304 000

IV. Средства за капиталови разходи

58 585

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
15 085 200
12 202 380
3 186
3 830

249 521
2 511 167
1 485 087
1 026 080

122 132

80
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
4 947 600
3 871 000
1 580
2 450

89 204

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

918 298
446 498
471 800

IV. Средства за капиталови разходи

69 098

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
24 657 500
18 910 913
16 177
1 169

359 318
5 089 413
3 390 213
1 699 200

297 856

81
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С Т Р. 1 2 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
9 801 400
6 955 720
7 208
965

149 541

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

2 521 568
1 771 438
750 130

IV. Средства за капиталови разходи

174 571

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
4 310 500
2 869 184
2 824
1 016

59 115
1 227 652
714 172
513 480

154 549

82
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
66 120 400
52 320 000
21 800
2 400

1 080 540
11 887 355
9 234 955
2 652 400

832 505

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
12 182 400
9 073 800
7 100
1 278

162 111
2 860 356
2 860 356

86 133
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
( в лв.)
24 012 100
19 244 440
13 003
1 480

433 951

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

4 123 536
3 947 536
176 000

IV. Средства за капиталови разходи

210 173

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
16 212 100
12 075 924
8 638
1 398

247 452
3 686 424
3 177 424
509 000

202 300
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

8 333 700
6 283 332
4 644
1 353

152 313

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

1 575 750
1 575 750

IV. Средства за капиталови разходи

322 305

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
16 104 500
14 391 974
2 806
5 129

242 127
1 334 977
661 897
673 080

135 422

85
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

8 002 400
6 958 279
1 861
3 739

165 893

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

503 209
503 209

IV. Средства за капиталови разходи

375 019

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
3 404 900
2 997 680
742
4 040

65 084

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

317 563
317 563

IV. Средства за капиталови разходи

24 573
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

4 636 900
3 927 420
756
5 195

81 414

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

570 074
349 124
220 950

IV. Средства за капиталови разходи

57 992

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
4 770 200
4 108 815
697
5 895

91 017
518 738
364 218
154 520

51 630

87

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
5 513 500
4 557 384
1 053
4 328

89 134

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

827 468
739 468
88 000

IV. Средства за капиталови разходи

39 514

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
4 265 400
3 548 988
1 836
1 933

91 410
598 557
598 557

26 445
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 044 900
1 643 946
933
1 762

35 189

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

343 445
240 045
103 400

IV. Средства за капиталови разходи

22 320

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
36 253 900
32 614 345
5 351
6 095

788 183
2 751 241
1 985 191
766 050

100 131
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
24 391 200
21 566 468
3 773
5 716

478 062

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

2 284 528
1 454 658
829 870

IV. Средства за капиталови разходи

62 142

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
21 699 300
19 183 140
3 060
6 269

427 146
1 588 983
831 983
757 000

500 031
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
(в лв.)
10 277 900
9 236 242
1 691
5 462

167 926

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

713 783
534 683
179 100

IV. Средства за капиталови разходи

159 949

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
21 194 400
18 967 925
4 985
3 805

433 370
1 559 134
1 465 474
93 660

233 971
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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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 916 200
2 265 408
1 216
1 863

43 836

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития

557 377
440 177
117 200

IV. Средства за капиталови разходи

49 579

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 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 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.)
1 016 000
780 364
349
2 236

15 018
194 953
67 053
127 900

25 665
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Приложение
№№5 5
Приложение
къмчл.
чл.
към
99

по смисъла на Закона за публичните финанси
Показатели
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други 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 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 (-)
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Показатели
Временни безлихвени заеми (нето)
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 (+)
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 2019 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 Г.
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Община

36

5

5

1 305

621

6

7

1

27 560,0

13 936,0

7

19 292

9 756

8
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4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5103 БЛAГOEBГPAД

3
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево
(Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово
(Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица),
м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м.
Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м.
Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово
(Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м.
Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово),
м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино),
Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска
(Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци
(Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци
(Марулево), м. Баталска (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)

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

134

1
2
5101 БAHCKO

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
в седмицата
селища
за 2019 г.

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 2019г.

Приложение № 6
към чл. 17, ал. 1

Приложение № 6
към чл. 17, ал. 1
С Т Р.
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Община

5206 HECEБЬP

4

10
5

8
3

10

18
5

17

2

5

223
148

2 364
128

553

236
2 123

1 168

85

6

2
2

7
2

5

7
3

5

2

44 928,0
11 024,0

30 680,0
7 151,0

24 544,0

41 236,0
17 305,6

21 008,0

3 016,0

7

31 450
7 716

21 476
5 006

17 180

28 866
12 114

14 706

2 112

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК
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Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5205 MAЛKO TЬPHOBO

5204 KAPHOБAT

Железник, Деветинци, Козаре
Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово,
Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово

5202 БУPГAC

Делчево, Добротино
Баскалци, Боровичене, Вишлене, Волно, Долене, Долна
Рибница, Драгуш, Дреново, Дреновец, Зойчене, Кладенци,
Крънджилица, Кукуряхцево, Мендово, Право бърдо,
Чурилово, Яково
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна
Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина,
Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница,
Златолист, Кръстилци
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел,
м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево,
Горно Осеново
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище,
Извор, Драганово, Братово

3

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

ДЪРЖАВЕН

5111 CИMИTЛИ

5110 CATOBЧA

5109 CAHДAHCKИ

5107 ПЕТРИЧ

1
2
5104 ГOЦE ДEЛЧEB

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 3 5

2

1

CУHГУPЛAPE
AKCAKOBO
BЬЛЧИ ДOЛ
ДOЛHИ ЧИФЛИK
ДЬЛГOПOЛ
ПPOBAДИЯ
СУВОРОВО
13

28
4
3
2
2
4
2
1

5

99

2 224
682
170
72
256
536
274
15

6

6

6
2
1
2
1
3
1
1

38 636,0

56 555,2
4 784,0
18 304,0
2 600,0
6 032,0
8 112,0
2 209,0
915,2

7

27 046

39 588
3 348
12 813
1 820
4 222
5 678
1 546
640

8

ВЕСТНИК

97

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5401 BEЛИKO TЬPHOBO

5212
5302
5307
5309
5310
5311
5312

3
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, Тракийци, Белеврен, Вълчаново,
Синьо Камене, Гранитец
Есен, Ведрово, Босилково, Завет
Радево, Водица, Новаково
Искър, Кракра
Бърдарево, Булаир
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк
Пертов дол, Староселец
Просечен
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял,
Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

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

136

5211 CPEДEЦ

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

2

1

5507 KУЛA

5504 BИДИH

5502 БOЙHИЦA

5501 БEЛOГPAДЧИK

4

8

20

12
3

53
6
2
1

5

1 146

2 805

297
148

1 390
225
19
70

6

2

5

4
1

7
3
1
1

30 368,0

28 912,0

9 006,4
7 612,8

63 440,0
11 440,0
5 616,0
1 289,6

7

21 258

20 238

6 304
5 328

44 408
8 008
3 932
902

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

98

3
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци,
Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци,
Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни
Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци,
Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци,
Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел,
Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци,
Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци,
Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки
Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни
Дял, Шилковци, Яковци
Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Радново, Росно, Чешма
Теменуга, Водно
Красно Градище
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин
дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик,
Крачимир, Пролазница
Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица,
Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци,
Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково,
Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово,
Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица

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

ДЪРЖАВЕН

5404 ЗЛАТАРИЦА
5409 CTPAЖИЦA
5410 CУXИHДOЛ

5403 EЛEHA

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 3 7

Община

5901 APДИHO

5808 ШAБЛA

5802 ГEHEPAЛ TOШEBO

57

21
4

40

21

1

5

5 012

2 701
103

317

3 010

5

6

27

13
2

5

16

1

118 144,0

42 036,8
7 092,8

23 920,0

14 872,0

19 656,0

7

82 700

29 426
4 964

16 744

10 410

13 760

8

ВЕСТНИК

99

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5704 TPЯBHA

3
Средни рът
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м.
Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно
селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел,
м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци),
Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци
(Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник
(Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка
(Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица
(Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът
Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци,
Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци,
Глутниците, Горни Радковци, Долни Томчевци, Драгневци,
Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци,
Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци,
Мръзеци, Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино,
Ралевци, Руевци, Свирци, Сечен Камък, Станчов Хан,
Фъревци, Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци
Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище,
Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица,
Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м.
Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско),

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

138

5703 CEBЛИEBO

1
2
5610 POMAH

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

Община

2

Код

1

4
5

6

7

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

100

3
Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, 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 скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино),
Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м.
Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка),
Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м.
Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци,
Еньовче, Главник

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

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 3 9

2

1

6602 БОБОШЕВО

6001 БOБOB ДOЛ

7

23
1

61

5

211

4 957
16

9 582

6

5

9
1

7

12 064,0

45 552,0
5 403,8

57 335,2

7

8 445

31 886
3 782

40 134

8

ВЕСТНИК

101

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5905 KЬPДЖAЛИ

3
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево,
Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен,
Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника,
Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало,
Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла
(Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м.
Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка
(Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м.
Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник
(Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец,
Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка,
Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино,
Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м.
Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м.
Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м.
Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница
Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма
Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче,
Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково,
Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско,
Стражевци, Черна Скала
Блато
Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино,
Каменик

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

140

5904 KPУMOBГPAД

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

2

1

6105 ТЕТЕВЕН

6103 ЛОВЕЧ

6101 AПPИЛЦИ

6009 TPEKЛЯHO

6007 PИЛA

4

7
2

15
1

14
1

40

9

5

429
115

169
123

467
18

1 217

1 075

6

3
2

2
1

13
1

13

3

7 072,0
2 704,0

15 912,0
2 184,0

56 368,0
4 160,0

75 088,0

13 520,0

7

4 950
1 893

11 138
1 528

39 458
2 912

52 562

9 464

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

102

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, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево,
Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница,
Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско,
Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица,
Цървендол, Цървеняно
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
Падала
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно
Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен,
Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия,
Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци)
м. Черневото (Велчево)
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек,
Стефаново
м. Брязово (Рибарица), Малка желязна

3
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово,
Баланово, Крайни дол, Грамаде

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

ДЪРЖАВЕН

6006 HEBECTИHO

6005 KЮCTEHДИЛ

6003 ДУПHИЦA

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 4 1

2

1

6405 PAДOMИP

6403 KOBAЧEBЦИ

6401 БPEЗHИK

8

19
5

2

3
1

5
3
5
2

5

198

246
245

762

356
138

547
65
912
103

6

3

3
2

1

2
1

4
2
3
1

12 896,0

17 784,0
10 192,0

832,0

12 688,0
1 872,0

11 960,0
7 800,0
10 816,0
5 200,0

7

9 028

12 448
7 134

582

8 882
1 310

8 372
5 460
7 572
3 640

8

ВЕСТНИК

103

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

6312 СЪРНИЦА

6311 СТРЕЛЧА

6310 CEПTEMBPИ

Пърличево, Рашовица, Цветкова бара
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол
Челюстница, Равна
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно
Вършило)
Дюлево
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени
поляни)
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна
Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци,
Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци,
Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци
Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите),
Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово

3
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина
(Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм)

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

142

6201 БEPKOBИЦA
6207 ЛOM
6210 ЧИПPOBЦИ

6106 TPOЯH

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

2

1

6616
6617
6802
6901
6904
6905
7001

XИCAPЯ
КУКЛЕН
БЯЛA
AЛФATAP
KAЙHAPДЖA
CИЛИCTPA
KOTEЛ

6606 ЛЬKИ

6602 БPEЗOBO

4

11
3
2
1
2
4
2
2

9
4

42

5

762
441
104
32
120
48
55
137

449
547

940

6

5
4
1
1
2
1
2
2

2
3

6

22 880,0
40 144,0
9 776,0
2 080,0
5 200,0
13 728,0
9 360,0
12 064,0

10 920,0
27 664,0

65 416,0

7

16 016
28 100
6 843
1 456
3 640
9 610
6 552
8 444

7 644
19 364

45 792

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

104

Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе
м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда
(Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец,
Дряново, Белица, Борово, Югово
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево
Добралък, Яврово
Пет Кладенци
Цар Асен, Кутловица
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново
Главан, Сърпово
Боренци, Седларево

3
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци,
Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница,
Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград,
Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци,
Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор,
Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна
Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул,
Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци,
Парамун, Лялинци, Неделково
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини
връх, Бор, Три могили, Лясково

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

ДЪРЖАВЕН

6601 ACEHOBГPAД

6406 TPЬH

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 4 3

2

1

7107 HEДEЛИHO

15

29

5

13
4
6

10

5

2 491

1 505

275

1 264
1 122
1 348

1 381

6

6

6

3

7
2
4

5

26 520,0

29 536,0

7 904,0

58 656,0
7 696,0
24 336,0

26 832,0

7

18 564

20 676

5 533

41 060
5 388
17 036

18 782

8

ВЕСТНИК

105

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7106 MAДAH

7105 ЗЛАТОГРАД

7102 БOPИHO
7103 ДEBИH

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи,
Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино,
Стърница, Босилково, Дебеляново
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково
Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Юруковци,
с. Цацарево
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, Уручевци, Цирка,
Шаренска
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара,
Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево,
Гърнати, Диманово, Кочани

3
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково,
Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково

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

144

7101 БAHИTE

7003 CЛИBEH

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

2

1

7311 ИXTИMAH

7305 ГOPHA MAЛИHA

4

11

7

15

41
4

5

47

1 612

287

2 892
104

6

2

1

6

23
3

23 712,0

9 672,0

22 048,0

91 312,0
7 904,0

7

16 598

6 770

15 434

63 918
5 532

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

106

Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци
(Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци
(Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци,
Костадинкино

3
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани,
Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът,
Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка,
Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци
(Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово,
Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково,
Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово,
Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска,
Селище, Стикъл, Пещера
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец
Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци,
Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци,
Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна
Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци,
Саранци, Маковец, Осоица

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

ДЪРЖАВЕН

7304 ГOДEЧ

7110 ЧEПEЛAPE

7109 CMOЛЯH

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
С Т Р. 1 4 5

2

1

7320 CЛИBHИЦA

7319 CBOГE

7

12

13

37

5

179

607

2 643

1 155

6

3

12

6

5

12 272,0

28 912,0

22 672,0

39 884,0

7

8 590

20 238

15 870

27 918

8

ВЕСТНИК

107

Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор,
Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7318 CAMOKOB

3
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 Река), м. Череша (Манаселска
Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м.
Дряна(Осиковица), м. Цековци(Осиковица), м.
Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица), м.
Ямата(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. Джамбазете (Осиковица),м.
Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде),
м. Бакова Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м.
Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), Своде
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово,
Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане,
Шипочане, Ново село, Гуцал
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол,
Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел

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

146

7317 ПPABEЦ

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
БРОЙ 107

Община

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

7602 ИBAЙЛOBГPAД

7505 TЬPГOBИЩE
7601 ДИMИTPOBГPAД

7504 ПOПOBO

108

Великденче, Горско село
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица,
Манастирца, Бракница
Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница
Злато поле, Райново
Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок,
Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец,
Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино,
Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух

4

22

1 226

388
379
455

2 540
684

43
2
7
4
2

112
24
35
189

5
3
1
4
4

6

4

4
4
1

15
1

2
1
2
3

7

36 296,0

9 360,0
16 244,8
3 515,2

49 088,0
7 072,0

17 264,0
4 784,0
11 336,0
19 344,0

25 408

6 552
11 372
2 460

34 362
4 950

12 084
3 348
7 935
13 540

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7502 OMУPTAГ

1
7401
7402
7405
7410

3
2
БPATЯ ДACKAЛOBИ Долно ново село, Малък дол, Славянин
Лява река
ГУPKOBO
Яворовец, Борущица, Държавен, Селце
MЬГЛИЖ
Ново
село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя
CTAPA ЗAГOPA
Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско,
Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица,
Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица,
Дъбравица, Капище, Крушолак, Кьосевци, Малка Черковна,
Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Орач, Пиринец,
7501 AHTOHOBO
Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село,
Свирчево, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново,
Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни
бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

БРОЙ 107
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7

2

1

11287

7803 CTPAЛДЖA
ОБЩО:

109

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец
Суха река
Красен дол
Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа,
Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика,
Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман,
Златиница, Голямо Крушево
Леярово

8
4
1
1

6

7

18
1
1 110

4

1 759
79
108
139

75

2 113

1 868
26
87 227

5

6

8
1
418

4
3
1
1

1

3

6 640
13 104
2 620
3 144

10 556

7 862

8

45 676,8
31 974
10 400,0
7 280
2 105 579,8 1 473 896

9 484,8
18 720,0
3 744,0
4 492,8

15 080,0

11 232,0

7

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7801 БOЛЯPOBO

7609 TOПOЛOBГPAД
7701 BEЛИKИ ПPECЛAB
7706 HИKOЛA KOЗЛEBO

7607 CИMEOHOBГPAД

Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник,
Пашово
Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево,
Калугерово, Пясъчево, Навъсен

3
Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна,
Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

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

148

7606 CBИЛEHГPAД

7604 MAДЖAPOBO

Община

Код

Обща
дължина на
Брой
маршрутите
население
Брой
Брой
(км) при две
в малки и
селища
маршрути
зареждания
планински
в седмицата
селища
за 2019 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 107

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за събиране на таксите за специално ползване
на републиканските пътища или на части от
тях и за ползване на отделни съоръжения по
републиканските пътища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за събиране на таксите за
спец иа лно ползване на реп убликанск и те
пътища или на части от тях и за ползване
на отделни съоръжения по републиканските
пътища.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията
и реда за събиране на таксите за ползване
на пътната инфраструкту ра по Закона за
пътищата, приета с Постановление № 291
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 89 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за събиране на таксите
за специално ползване на републиканските
пътища или на части от тях и за ползване
на отделни съоръжения по републиканските
пътища
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за събиране на:
1. такса за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища по чл. 10, ал. 4
от Закона за пътищата – мостове, тунели и/
или планински проходи, посочени в списък,
приет с решение на Министерския съвет и
обнародван в „Държавен вестник“;
2. такса за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по
чл. 10, ал. 5 от Закона за пътищата.
Чл. 2. Агенция „Пътна инфраструктура“
сигнализира пътищата и пътните съоръжения, за които се събират такси по чл. 1, т. 1.
Ч л. 3. Път н и т е п ревозн и с редс т ва на
Министерството на вътрешните работи, на
Националната служба за охрана, на Държавна
агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените
сили не заплащат такси по чл. 1.
Чл. 4. (1) Ползването на републиканските
пътища включва движението и/или парки-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

рането на пътни превозни средства по републиканските пътища или по техни участъци.
(2) Потребители на републиканската пътна
инфраструктура са:
1. физически лица и юридически лица,
които използват републиканските пътища,
с пътни превозни средства, регистрирани в
Република България – местни потребители;
2. физически лица и юридически лица,
които използват републиканските пътища,
с пътни превозни средства с чуждестранна
регистрация – чуждестранни потребители.
Чл. 5. Събирането на таксите по чл. 1 не
следва пряко или непряко да води до дискриминация въз основа на националността
на превозвача, страната или мястото на регистрация на превозвача или на превозното
средство или въз основа на началния или
крайния пункт на транспортната операция.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 6. Пътно превозно средство има право
да преминава по съоръженията, посочени в
списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата, само срещу заплащане от водача на
такса за ползване на съоръжения.
Чл. 7. (1) Таксата за ползване на съоръжения по чл. 6 се заплаща от водача на пътното
превозно средство в левове.
(2) Водачите на чуждестранни пътни превозни средства могат да заплащат таксата по
ал. 1 и в евро.
Чл. 8. (1) Заплащането на таксата по чл. 6
се извършва на контролно-пропускателни
пунктове преди или след преминаване по
съоръжението.
(2) За заплащането на таксата по ал. 1 на
водача на пътното превозно средство се издава
платежен документ. Когато заплащането се
извършва на входа на съоръжението, водачът
е длъжен да съхранява платежния документ
до напускане на съоръжението.
Чл. 9. Събирането на таксите за ползване
на съоръжения се извършва от длъжностни
лица на Агенция „Пътна инфраструктура“ и
на Агенция „Митници“.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ
ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИК АНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ
ОТ ТЯХ
Чл. 10. (1) Таксата за специално ползване
на републиканските пътища или на части от
тях се заплаща за извършване на дейности в
обхвата на пътя и в обслужващите зони като:
1. изграждане на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни
връзки към тях;

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

б) площадки за оказване на пътна помощ
срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
г) нови подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя с изключение на тези, предназначени за обслужване
експлоатацията на пътя;
2. експлоатация на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни
връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ
срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
3. ремонт на подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя с изключение на тези, предназначени за обслужване
експлоатацията на пътя;
4. временно ползване на части от пътното
платно и земи в обхвата на пътя.
(2) Превозването на тежки и извънгабаритни товари се извършва срещу заплащане
на такса за движение на извънгабаритни и
тежки пътни превозни средства.
Чл. 11. (1) Таксите по чл. 10, ал. 1, т. 1,
3 и 4 и ал. 2 са еднократни и се заплащат
преди издаване на разрешението за съответното специално ползване.
(2) Таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2 са годишни и се заплащат изцяло или на равни
тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(3) Такси те по ч л. 10 се зап лащат по
сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(4) Такси те по ч л. 10, а л. 2, кои то се
събират от длъжностните лица на Агенция
„Митници“ на граничните контролно-пропускателни пунктове, постъпват по бюджета
на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 12. Конт ролът по ч л. 10, а л. 2 на
пътните превозни средства на граничните
контролно-пропускателни пунктове се осъществява от длъжностни лица на Агенция
„Митници“.
Ч л. 13. Установяването на нару шени я
по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните
постановления се извършват при условията
и по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 10, ал. 6 във връзка с чл. 10,
ал. 4 и 5 от Закона за пътищата.
11288
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военномедицинската
академия (ВМА).
Чл. 2. (1) Военномедицинската академия е
лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения към Министерството на
отбраната за извънболнична и болнична помощ
и за осъществяване на военномедицинска експертиза по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) и експертиза за годност по Закона за Националната
служба за охрана (ЗНСО) и Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“ (ЗДАР).
(2) Военномедицинската академия осъществява научна и учебна дейност в съответствие с
чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗОВСРБ, чл. 90 от Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ), чл. 80 във връзка с
чл. 47 от Закона за висшето образование (ЗВО)
и Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО).
(3) Военномедицинската академия като
лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ) изпълнява и специфични функции, възложени с Постановление
№ 45 на Министерския съвет от 21.02.2001 г.
Чл. 3. (1) Военномедицинската академия е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в град София.
(2) Военномедицинската академия има свое
знаме, печат и празник – 1 декември.
(3) Военномедицинската академия включва
в структурата си:
1. ръководство и централна администрация;
2. болници, както следва:
а) Многопрофилна болница за активно
лечение – София;
б) Многопрофилна болница за активно
лечение – Варна;
в) Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив;
г) Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен;
д) Многопрофилна болница за активно
лечение – Сливен;
е) Болница за продължително лечение и
рехабилитация – Банкя;
ж) Болница за продължително лечение и
рехабилитация – Хисаря;
3. медицински пунктове към Министерството на отбраната, в структури на пряко
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подчинение на министъра на отбраната и във
военни формирования от Българската армия;
4. специализирани звена, както следва:
а) Модулни военномедицински формирования;
б) Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена;
в) Център за професионално обучение.
(4) Структурните звена по ал. 3 не са юридически лица.
(5) Военномедицинската академия е структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната и второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на отбраната.
Чл. 4. (1) Организацията на дейността и
вътрешният ред на болниците по чл. 3, ал. 3,
т. 2, наричани по-нататък „болниците“, се определят с правилници, изготвени от началниците
или управителите на съответните болници и
утвърдени от началника на ВМА.
(2) Организацията на дейността и вътрешният ред на медицинските пунктове по чл. 3,
ал. 3, т. 3 се определят с правилник, утвърден
от началника на ВМА.
(3) Организацията на дейността и вътрешният ред на специализираните звена по чл. 3,
ал. 3, т. 4 се определят с правилници, изготвени
от началниците на специализираните звена и
утвърдени от началника на ВМА.
Чл. 5. (1) Военномедицинската академия:
1. извършва уникални за страната диагностично-лечебни и научноприложни дейности,
както и медицински научни изследвания по
прилагането на съвременни медицински технологии;
2. осъществява първична и специализирана
извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на лица,
определени със ЗОВСРБ и Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
(ЗРВСРБ);
3. разработва нови методи и средства за
защита на въоръжените сили и населението
от ядрени, химически и биологически фактори
на поражение;
4. подготвя медицински и немедицински
специалисти за предотвратяване и ликвидиране
на последици от бедствия и кризисни ситуации;
5. извършва експертиза за годност за военна
служба, експертиза за годност за военновременна служба и експертиза за годност за служба
в Националната служба за охрана и държавна
служба в Държавна агенция „Разузнаване“ и на
характера/вида на причинената телесна повреда
на офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана/държавните служители от
Държавна агенция „Разузнаване“ чрез Централната военномедицинска комисия (ЦВМК);
6. осъществява научноизследователска и
практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване
на военнослужещите, както и в областта на
определянето на психологична пригодност/
непригодност за военна служба и служба в
доброволния резерв, и определя психологична
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непригодност за служба в Националната служба за охрана чрез Лабораторията за психично
здраве и превенция;
7. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
8. създава, съхранява, поддържа, опазва и
обновява материални медицински изделия и
лекарствени продукти за ведомствени военновременни запаси по нормативно установения
ред;
9. провежда следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването по военномедицински и медицински специалности, за които е присъдена
акредитационна оценка по реда на ЗЛЗ, и обучение за извършване на високоспециализирани
или специфични дейности в определена област
на здравеопазването, както и други форми на
продължаващо медицинско обучение на висши
медицински и немедицински специалисти съгласно действащата нормативна уредба;
10. провежда клинично и практическо обучение на студенти, в т.ч. курсанти и стипендианти
съгласно действащата нормативна уредба;
11. провежда специална военна подготовка
на приетите на военна служба стипендианти
на Министерството на отбраната и на лицата,
спечелили конкурс по чл. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили в Република България, за нуждите
на ВМА;
12. провежда обучение за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ по
научни специалности, които са акредитирани
по ЗВО и в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ);
13. извършва периодично атестиране на
академичния състав;
14. провежда обучение за придобиване на
допълнителна професионална квалификация
на медицински и немедицински специалисти
в определени области на здравеопазването и
военното дело, както и професионално образование и обучение съгласно държавните
образователни стандарти;
15. осъществява медицинско осигуряване
на въоръжените сили;
16. участва в операции и мисии извън територията на Република България с военномедицински специалисти;
17. поддържа в готовност за действие Модулни военномедицински формирования за
оказване на медицинска помощ и лечение при
бедствия, извънредно и военно положение и
положение на война;
18. поддържа бойна и мобилизационна
готовност;
19. участва с медицински персонал в авиомедицинска евакуация в страната и извън територията на страната.
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(2) Военномедицинската академия разработва програми по оперативна съвместимост
със страните – членки на НАТО, в областта
на медицинското осигуряване.
Чл. 6. (1) Военномедицинската академия
извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на лица, определени със
ЗОВСРБ и ЗРВСРБ, при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и за
други лица при условията на договори, сключени с Националната здравноосигурителна
каса, Националния осигурителен институт и
Министерството на здравеопазването.
(3) Военномедицинската академия може да
осъществява срещу заплащане по ценоразпис,
утвърден от началника на ВМА, или въз основа
на договор:
1. специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и
рехабилитация съобразно действащото законодателство;
2. научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве;
3. психологично консултиране, психотерапия
и специализирани медицински и психологични
изследвания по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
4. здравни, хигиенни и противоепидемични
мероприятия;
5. медицинско освидетелстване по медицински стандарти;
6. обучение за придобиване на образователна
и научна степен „доктор“ по научни специалности, които са акредитирани от Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
по Закона за висшето образование;
7. обучение за професионална квалификация
и продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ
Чл. 7. (1) Военномедицинската академия се
ръководи от началник, който се подпомага от
заместник-началник по диагностично-лечебната дейност, заместник-началник по учебнонаучната дейност и помощник-началник по
административната дейност.
(2) Началникът на ВМА е и главен лекар на
въоръжените сили на Република България, а
заместник-началниците са и заместник главни
лекари на Въоръжените сили на Република
България.
(3) Началникът и заместник-началниците
на ВМА са хабилитирани лица, лекари с призната специалност – военнослужещи, които
се назначават и освобождават от длъжност по
реда на ЗОВСРБ.
(4) За началник на ВМА се назначава лице,
което е:
1. хабилитирано в професионално направление „Медицина“;
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2. завършило стратегически курс във Военната академия „Г. С. Раковски“ или приравнени
на него курсове в чужбина;
3. с квалификация по здравен мениджмънт.
(5) За заместник-началници на ВМА по
предложение на началника на ВМА се назначават лица, които са:
1. хабилитирани в професионално направление „Медицина“;
2. с квалификация по здравен мениджмънт.
(6) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност се назначава и
освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА,
съгласувано с министъра на здравеопазването.
(7) Заместник-началникът на ВМА по учебнонаучната дейност се назначава и освобождава
от длъжност от министъра на отбраната по
предложение на началника на ВМА.
Чл. 8. (1) Началникът на ВМА е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(2) Началникът на ВМА е пряк началник
на целия личен състав на академията.
(3) Началникът на ВМА:
1. представлява ВМА;
2. непосредствено ръководи и отговаря за
дейността на ВМА;
3. разработва основни направления за развитието и ресурсното осигуряване на диагностично-лечебните и профилактичните дейности
във ВМА в съответствие със съвременните
стандарти в извънболничната и болничната
медицинска помощ, изискванията на провеждащия се в нея учебно-научен процес и пазара
на здравни услуги;
4. съставя програма за развитие на ВМА;
5. ръководи дейностите във ВМА, свързани
с процесите на планиране, програмиране и
бюджетиране;
6. предлага на министъра на отбраната за
утвърждаване длъжностното разписание на
ВМА;
7. организира и контролира войсковото медицинско осигуряване във въоръжените сили;
8. организира медицинското осигуряване на
българските военнослужещи от Въоръжените
сили на Република България, участващи в мисии и операции извън територията на страната;
9. назначава или предлага за назначаване,
преназначаване, повишаване във военно звание,
освобождаване от длъжност и освобождаване
от военна служба военнослужещите от ВМА
по установения ред;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВМА,
с изключение на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2,
букви „б“ – „ж“ и т. 4, буква „б“;
11. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на ВМА, както следва:
а) на военнослужещите, с изключение на
заместник-началниците на ВМА;
б) на цивилните служители, с изключение
на тези от структурните звена по чл. 3, ал. 3,
т. 2, букви „б“ – „ж“ и т. 4, буква „б“;
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12. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори и утвърждава длъжностните характеристики на управителите на болниците по
чл. 3, ал. 3, т. 2, букви „е“ и „ж“;
13. организира подготовката, придобиването
и повишаването на квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси във ВМА;
14. издава заповеди, разпореждания и други
актове, осигуряващи изпълнението на задачите, включени в предмета на дейност на ВМА;
15. предоставя при поискване информация
за медицинските дейности и разходваните
ресурси и анализ на дейността на академията
по ред, определен от министъра на отбраната
и министъра на здравеопазването;
16. сключва договори с физически и юридически лица за изпълнение на задачи, включени
в предмета на дейност на ВМА;
17. ръководи военномедицинския съвет на
ВМА;
18. координира и контролира взаимодействието по медицинското осигуряване на въоръжените сили;
19. ръководи и организира взаимодействието
с лечебни и здравни заведения, министерства,
ведомства и организации в Република България и чужбина съобразно функционалната си
компетентност;
20. ръководи научното сътрудничество с
висши училища, научни учреждения и организации в Република България и в чужбина
съобразно функционалната си компетентност;
21. представлява Военномедицинската академия пред Съвета на ректорите на висшите
училища в Република България;
22. отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи,
предоставени в управление на ВМА;
23. по право е член на академичния съвет
и негов председател;
24. обявява със заповед решенията на академичния съвет за избор на началници на
катедри и началниците на клиники;
25. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и другите нормативни актове.
(4) Началникът на ВМА е и началник на
Многопрофилна болница за активно лечение – София (МБАЛ – София).
(5) Функциите на началника на ВМА в
негово отсъствие се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-началник.
Чл. 9. (1) Заместник-началникът на ВМА по
диагностично-лечебната дейност:
1. организира, ръководи и контролира цялостния диагностично-лечебен процес, провеждан от ВМА;
2. разработва годишен и месечен план, програми, икономически обосновки за развитието
и усъвършенстването на профилактичната и
диагностично-лечебната работа;
3. следи за спазването на действащите
здравни норми и изисквания;
4. организира, ръководи и контролира дейността по превенция на здравето;
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5. организира, ръководи и контролира
здравната профилактика на личния състав от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
6. организира и контролира дейността на
лечебно-контролните комисии;
7. организира и контролира дейността на комисиите за борба с вътреболничните инфекции;
8. подпомага началника на ВМА в разработването на плановете за бойна готовност, за
мобилизация и за дейността на ВМА;
9. участва в разработването на национални концептуални и доктринални документи в
областта на отбраната и въоръжените сили и
хармонизирането им със съюзните публикации
на НАТО;
10. организира планирането, координирането, участието и отчитането на дейността на
ВМА по оказване на помощ на населението,
овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия и противодействие на тероризма;
11. изпълнява и други задачи, възложени
му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност в изпълнение на
своите функции може да издава разпореждания
и указания.
(3) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност е и заместникначалник на МБАЛ – София, по диагностичнолечебната дейност.
Чл. 10. (1) Заместник-началникът на ВМА
по учебно-научната дейност:
1. ръководи планирането, организирането,
контрола и отчитането на цялостната учебна
и научноизследователска дейност на ВМА;
2. планира, организира и контролира повишаване квалификацията на академичния състав;
3. организира, ръководи и контролира отчетността на научните разработки и тяхното
внедряване, атестирането на академичния
състав, дейността по обучението на лицата по
чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12, както и издателската
дейност на ВМА;
4. организира международното и научното
сътрудничество с медицинските служби на
страните – членки на НАТО, с медицинските
служби на други държави и други учреждения;
5. контролира дейността на Центъра за
професионално обучение;
6. подпомага началника на ВМА в разработването на плановете за бойна готовност, за
мобилизация и за дейността на ВМА;
7. участва в разработването на национални
концептуални и доктринални документи в
областта на отбраната и въоръжените сили и
хармонизирането им със съюзните публикации
на НАТО;
8. ръководи участието на ВМА в проекти
и инициативи на ЕС и НАТО по линия на
медицинското осигуряване;
9. контролира провеждането на военномедицинска подготовка във военните формирования, както и специалната подготовка на
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личния състав на медицинските пунктове във
военните формирования;
10. изпълнява и други задачи, възложени
му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност в изпълнение на своите
функции може да издава разпореждания и
указания.
(3) Заместник-началникът на ВМА по учебнонаучната дейност е и заместник-началник на
МБАЛ – София, по учебно-научната дейност.
Чл. 11. (1) Помощник-началникът на ВМА
по административната дейност е военнослужещ, който се назначава и освобождава от
длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение
на началника на ВМА.
(2) Помощник-началникът на ВМА по административната дейност координира дейностите
на отделите и секторите от ръководството и
централната администрация на ВМА и изпълнява други задачи, възложени му от началника
на ВМА.
Чл. 12. (1) Общото събрание е колективен
орган на ВМА, който се състои от всички
хабилитирани лица и представители на нехабилитирания научно-преподавателски състав,
които не могат да бъдат по-малко от 15 на сто
от числения му състав. Последните се избират
от общото събрание на нехабилитираните научно-преподавателски специалисти.
(2) Съставът на общото събрание се определя
със заповед на началника на ВМА.
(3) Общото събрание на ВМА се свиква от
председателя по негова инициатива, по искане
на началника на академията или на една четвърт от състава на общото събрание.
(4) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват не по-късно от 7 дни
преди датата на заседанието.
(5) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не
по-малко от две трети от списъчния му състав.
При определяне на кворума от списъчния състав
се изключват лицата в отпуск поради временна
неработоспособност, бременност и раждане,
осиновяване и за отглеждане на малко дете
или в командировка. Общият брой на тези
лица не може да бъде повече от една четвърт
от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, заседанието се провежда с присъстващите членове от списъчния му състав, но не
по-малко от половината плюс един.
(7) Заседанията на общото събрание са открити за всички членове на академичната общност.
Те се ръководят от неговия председател, а в
негово отсъствие – от заместник-председателя.
(8) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване,
а при избор на академичния съвет – с тайно
гласуване.
(9) Общото събрание:
1. избира за срок 4 години председател и
заместник-председател на общото събрание
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измежду хабилитираните лица по предложение
на началника на ВМА;
2. определя числеността на академичния
съвет и избира неговите членове;
3. обсъжда и прави предложения по програмата за развитие на академията.
(10) За всяко заседание на общото събрание
се съставя протокол, който се подписва от
председателя и от водещия протокола.
Чл. 13. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на ВМА.
(2) Академичният съвет се състои от 25 до
45 членове, избрани от общото събрание, като
не по-малко от 70 на сто от членовете му са
хабилитирани лица.
(3) Академичният съвет се избира за срок
4 години.
(4) Академичният съвет избира секретар
на академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.
(5) Академичния съвет приема правилник
за дейността си.
(6) Академичният съвет провежда редовни
заседания най-малко веднъж на 2 месеца.
(7) В заседанията на академичния съвет
могат да участват заместник-началниците на
ВМА, ако не са избрани от общото събрание
за негови членове. Техният глас е съвещателен.
(8) За свикването на заседание на академичния съвет членовете му се уведомяват
предварително и им се съобщава дневният ред.
(9) Заседанието на академичния съвет е
редовно, ако присъства не по-малко от две
трети от числения му състав. При определяне
на кворума от състава се изключват лицата в
отпуск поради временна неработоспособност,
бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка.
Общият брой на тези лица не може да бъде
повече от една пета от броя на лицата в списъчния състав.
(10) При липса на кворум по ал. 9 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, заседанието се отлага с 3 работни дни.
(11) Заседанията на академичния съвет се
ръководят от неговия председател, а в негово
отсъствие – от секретаря.
(12) Академичният съвет приема решения
с обикновено мнозинство от присъстващите
на заседанието чрез явно гласуване, освен в
случаите по чл. 14, т. 12.
(13) За всяко заседание на академичния съвет се съставя протокол, който се подписва от
председателя на съвета и от водещия протокола.
Чл. 14. Академичният съвет:
1. обсъжда и прави предложения по основни
въпроси в приоритетни направления на научноизследователската и учебната работа във ВМА;
2. прави предложения за подготовката и
развитието на академичния състав;
3. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри и
други звена и за назначаване на академичния
състав в тях;
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4. взема решения за разкриване и закриване на академични длъжности;
5. взема решения за обявяване на конкурси
и избиране на академичен състав;
6. взема решение за преминаването от
една академична длъжност на същата или
на съответна в дру ги звена от ВМ А без
конкурс и избор;
7. взема решение за назначаване без конкурс и избор на академичен състав, заемал
съответстваща академична длъжност във
ВМА и в други български лечебни заведения,
висши училища и научни организации;
8. предлага на началника на ВМА освобождаването на членове от академичния състав;
9. определя специалностите и формите,
по които провежда обучение на докторанти, и ежегодно заявява, съответно предлага
техния брой на министъра на образованието
и науката чрез началника на ВМА;
10. организира и отчита работата на докторантите и специализантите;
11. предлага реда за повишаване квалификацията на докторантите, специализантите
и академичния състав;
12. избира ръководителите на департаменти и катедри с тайно гласуване с обикновено мнозинст во от п рисъст ващи те; в
случай че никой от предложените не получи
необходимото мнозинство, в 7-дневен срок
се провежда нов избор между кандидатите
с най-много гласове;
13. определя политиката по развитие на
ака деми чни я състав във ВМ А и п риема
правилник за атестирането му;
14. утвърждава система за оценяване и
поддържане на качеството на обучението
и оценяване на академичния състав и осъществява контрол по нейното прилагане и
усъвършенстване;
15. утвърждава норматива за учебна заетост на преподавателите;
16. приема правилници за учебната, научната, научноизследователската, издателската
и международната дейност;
17. взема решения за отправяне на искане
за откриване на процедура за оценяване и
акредитация;
18. взема решения за продължаване на
трудовите договори на хабилитираните лица
в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО;
19. избира комисии и дру ги помощни
органи и определя техните функции, права
и задължения;
20. определя структурния състав на общото събрание и организацията за избора
на неговите членове;
21. присъжда на български и чуждестранни специалисти с принос към диагностично-лечебната и научната дейност на ВМА
почетното звание „доктор хонорис кауза“;
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22. взема решение за сдружаване с висши
училища и научни организации.
Чл. 15. Секретарят на академичния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проект на дневен ред и го съгласува с председателя на академичния съвет;
3. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание.
Чл. 16. (1) Военномедицинският съвет е
консултативен орган към началника на ВМА.
(2) Началникът на ВМА ръководи военномедицинския съвет и определя неговия
състав и начина на функционирането му.
(3) Военномедицинският съвет подпомага
началника на ВМА при организирането и
вземането на решения по:
1. въпросите, отнасящи се до бойната
готовност и мобилизацията;
2. изпълнението на плана за диагностичнолечебната дейност и неговата икономическа
ефективност;
3. предложенията на началниците/управителите на болници, ръководителите на
катедри, клиники, лаборатории и самостоятелни отделения за подобряване дейността
на техните звена;
4. въвеждането на нови медицински методи
и технологии, повишаващи ефективността и
качеството на медицинските услуги;
5. други въпроси от дейността на ВМА.
Чл. 17. (1) Със заповед на началника на
ВМА могат да се създават на функционален
принцип помощни и консултативни органи.
(2) Функциите и организацията на работа
на органите по ал. 1 се уреждат с правилници,
утвърдени от началника на ВМА.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Н А БОЛНИЦИТЕ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Раздел I
Дейност и управление на болниците във
Военномедицинската академия
Чл. 18. (1) Многопрофилните болници за
активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация изпълняват
дейностите, възложени им със Закона за
лечебните заведения, Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Закона за здравето, Закона за развитието на
академичния състав в Република България,
Закона за здравното осигуряване и други
приложими нормативни актове, уреждащи
дейностите, осъществявани от ВМА.
(2) Конкретните дейности по чл. 19, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, които се
извършват от всяка от болниците по ал.1,
са посочени в приложение № 1.
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(3) Болниците по ал. 1 извършват дейността си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика;
2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на щатно-осигурена
длъжност;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически
изправна медицинска апаратура и техника
на територията на съответната болница;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово
изпълнение на лечебната дейност, включително оказване на медицинска помощ при
спешни състояни я по медицинск ите специалности и при нива на компетентност,
посочени в приложение № 2.
(4) Бол н и ц и т е по а л. 1 ос ъщес т вя ват
дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.
Чл. 19. За организиране на плановия прием
за болнично лечение болниците поддържат
листа за планов прием за всяка клиника и/
или отделение по ред, определен със заповед на началника на ВМА, в съответствие
с действащата нормативна уредба.
Чл. 20. (1) Болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2,
букви „а“ – „д“ се ръководят от началник,
който се подпомага от заместник-началник/
заместник-началници и от главна медицинска сестра.
(2) Болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„е“ и „ж“ се ръководят от управител, който
се подпомага от главна медицинска сестра.
(3) Началниците и заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„б“ – „д“ са лекари с призната медицинска
или военномедицинска специалност – военнослужещи, притежаващи квалификация по
здравен мениджмънт, които се назначават и
освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ
по предложение на началника на ВМА.
(4) Управителите на болниците по чл. 3,
а л. 3, т. 2 , бу к ви „е“ и „ж“ са ц и ви л н и
служители, лекари с призната медицинска
специалност, притежаващи квалификация по
здравен мениджмънт, които се назначават
и освобождават от началника на Военномедицинска академия, по реда и условията на
Кодекса на труда.
(5) Началниците/управителите на болниците:
1. непосредствено ръководят и отговарят
за дейността на болницата;
2. разработват направления за развитието на диагностично-лечебните дейности в
съответствие със съвременните стандарти в
болничното дело и пазара на здравни услуги;
3. съставят програма за развитие на болницата;
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4. ежегодно изготвят и представят на началника на ВМА план за дейността є;
5. организират изготвяне на информация
за дейност и т е, свързани с п роцеси т е на
планиране, програмиране и бюджетиране;
6. ръководят и организират годишното
и месечното планиране на дейност та на
болницата и контролират изпълнението на
плановете;
7. организират и ръковод ят бойната и
специалната подготовка на личния състав
на болницата;
8. участват в разработването на плана за
бойна и мобилизационна готовност в касаещия ги обем;
9. организират и ръководят подготовката
на личния състав на болницата;
10. назначават и освобождават цивилните
служители от съответната болница;
11. сключват граждански договори с консултанти и други лица след разрешение от
началника на ВМА;
12. утвърждават длъжностните характеристики на цивилните служители в болницата;
13. изготвят тримесечни и годишни анализи на диагностично-лечебната дейност;
14. осъществяват контрол за опазването,
поддръжката и стопанисването на ползваните от съответните болници недвижими и
движими вещи;
15. изпълняват и други задачи, възложени
им от началника на ВМА.
(6) Началниците на болниците по чл. 3,
ал. 3, т. 2, букви „а“ – „д“ със заповед разпределят функциите на заместник-началниците
в определените им ресори.
(7) Функциите на началниците/управителите на болниците в тяхно отсъствие се
изпълняват от длъжностно лице, определено
с писмена заповед за всеки конкретен случай.
Чл. 21. (1) Главната медицинска сестра
в болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2 е цивилен
служител с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалност та „Управление на здравните
грижи“ и се назначава с конкурс, проведен
при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Главната медицинска сестра:
1. организира, координира и отговаря за
качеството на здравните грижи;
2. проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на лекарствените продукти и медицинските изделия;
3. планира, координира и конт ролира
следдипломното обучение на медицинските
специалисти от болницата;
4. отговаря за хигиенното състояние, за
дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. ръководи съвета по здравни грижи;
6. представя на началника/управителя на
болницата анализ и информация за състоянието на здравните грижи.
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Чл. 22. Със заповед на началника/управителя на болницата се създават:
1. медицински съвет;
2. лечебно-контролна комисия;
3. комисия по вътреболнични инфекции;
4. комисия по медицинска етика;
5. съвет по здравни грижи.
Чл. 23. Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението
на болницата, който изпълнява дейностите
по чл. 76 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 24. (1) Лечебно-контролната комисия
на съответната болница е контролен орган
по диагностично-лечебния процес.
(2) Лечебно -кон т рол ната ком иси я изпълнява дейностите по чл. 77 от Закона за
лечебните заведения.
Чл. 25. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции на съответната болница се състои от председател и най-малко
четирима членове.
(2) Комисията за борба с вътреболничните
инфекции изпълнява дейностите по чл. 78
от Закона за лечебните заведения.
Чл. 26. Комисията по медицинска етика
на съответната болница:
1. обсъжда предложения и дава становища за изпитване на лекарствени продукти
и медицински изделия в клинични условия;
2. осъществява непосредствен контрол
върху клиничните изпитвания, за които е
дала положително становище.
Чл. 27. (1) Съветът по здравни грижи е
консултативен орган на главната медицинска
сестра на съответната болница.
(2) Съветът по здравни грижи изпълнява
дейностите по чл. 79 от Закона за лечебните
заведения.
Ч л. 28. Нача лници те/у п рави тели те на
болниците със своя заповед могат да създават
консултативни комисии и съвети извън тези
по чл. 23 – чл. 27 според потребностите на
лечебното заведение.
Чл. 29. (1) Условията и редът за работа
на комисиите и съветите, създадени по реда
на чл. 23 – чл. 27, се определят с правилници, утвърдени от началника/управителя на
болницата.
(2) За всяко заседание се води протокол,
който се подписва от председателя на съответната комисия или съвет.
Раздел II
Структура на болниците във Военномедицинската академия
Чл. 30. (1) Многопрофилните болници за
активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„а“ – „д“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок;
5. болнична аптека.
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(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
4. отделения без легла;
5. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) В стационарни я блок се вк лючват
клиники и/или отделения с легла, а при необходимост и клиники/отделения без легла
и лаборатории.
(4) А дминистративно-стопанският блок
се състои от административни, стопански
и обслужващи звена.
Чл. 31. (1) Болниците за продължително
лечение и рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2,
букви „е“ и „ж“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок.
(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични лаборатории;
4. отделения без легла.
(3) В стационарни я блок се вк лючват
отделения с легла, а при необходимост – и
отделения без легла по физикална и рехабилитационна медицина.
(4) Болниците по ал. 1 могат да разкриват
в своята структура и аптека.
Чл. 32. (1) В болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2
могат да се създават следните диагностичнолечебни и учебно-научни звена:
1. клиники;
2. отделения;
3. лаборатории;
4. департаменти;
5. катедри;
6. центрове;
7. други звена.
(2) Към клиниките и отделенията, в които
се извършват оперативни дейности, могат да
се създават операционни зали.
Ч л. 33. К л и н и к ат а е б ол н и ч но звено
по определена медицинска или дентална
спец иа лност и ли по обособена дейност/
дейности в определена медицинска/дентална
специалност, ръководено от хабилитирано
лице – лекар, съответно лекар по дентална
медицина, с призната медицинска специалност по профила на клиниката, в което се
извършва диагностично-лечебна дейност и
се провежда обучение на лицата по чл. 5,
ал. 1, т. 9, 10 и 12 и продължаващо медицинско обучение.
Чл. 34. Отделението е болнично звено
по определена медицинска или дентална
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спец иа лност и ли по обособена дейност/
дейности в определена медицинска/дентална
специалност, ръководено от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната
медицинска и/или военномедицинска специалност по профила на отделението, в което
се извършва диагностично-лечебна дейност.
В отделението може да се провежда обучение на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12 и
продължаващо медицинско обучение.
Чл. 35. Лабораторията е звено, ръководено
от специалист по профила на лабораторията,
в което се извършват дейности, подпомагащи пряко диагностично-лечебния процес. В
лабораторията може да се провежда обучение на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12 и
продължаващо медицинско обучение.
Чл. 36. (1) В клиниките и отделенията от
стационарния блок по чл. 30, ал. 3 и чл. 31,
ал. 3 се разкриват болнични легла.
(2) В зависимост от вида на осъществяваните медицински дейности в клиниката/
отделението могат да бъдат разкривани:
1. болнични легла за активно лечение:
а) интензивни;
б) акушеро-гинекологични;
в) терапевтични;
г) хирургични;
2. болнични легла за дългосрочни грижи:
а) за продължително лечение;
б) за палиативно лечение;
3. болнични легла за рехабилитация;
4. психиатрични болнични легла.
(3) Броят и видът на болничните легла
се определ ят според конк рет ни те н у ж ди
на лечебния процес и се регламентират в
правилниците по чл. 4, ал. 1, утвърдени от
началника на ВМА.
Ч л. 37. (1) Консул тат и вн и т е каби не т и
извършват прегледи и прием на пациенти,
нуждаещи се от хоспитализация или контролни прегледи след дехоспитализация.
(2) В консултативните кабинети, медикодиагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла по чл. 30,
ал. 2 могат да се извършват и дейностите по
чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 38. (1) Департаментът е основно звено, състоящо се от катедри и други звена
за провеждане на учебно-научна дейност по
специфични медицински и военномедицински
направления.
(2) К ат ед рата е звено, коорд и н и ра що
учебно-научната дейност на клиники и/или
лаборатории и центрове по сходни медицински и военномедицински специалности.
Чл. 39. (1) Ръководителят на департамента и/или катедрата е лице, хабилитирано в
съответното научно направление, което се
избира с тайно гласуване за срок 4 години
от академичния съвет, по предложение на
съответния научен или катедрен съвет.
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(2) Ръководителят на департамента и/или
катедрата ръководи и контролира учебния,
нау чноизследователск и я и диагностичнолечебния процес и отговаря за цялостната
дейност на звеното.
(3) Ръководителят на департамент и/или
катедра е председател на научния съвет на
департамента, съответно на катедрения съвет.
Ч л. 4 0. Цен т ра л нат а во ен номед и ц и нска комисия (ЦВМК) е военномедицински
експертен орган в състава на ВМА, чиято
дейност се урежда с акта на министъра на
отбраната по чл. 141, ал. 2 от ЗОВСРБ.
Чл. 41. Център в болница е структурно
звено, в което се извършват специфични
диагностични и/или лечебни дейности по
една или повече медицински специалности.
Чл. 42. (1) Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарствени продукти,
медицински изделия и други необходими
за дейността материали, пособия и други
консумативи.
(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и на лекарствени
п род у к т и, п ригот вени по маг ист ра лна и
фармакопейна рецептура.
Чл. 43. (1) А дминистративно-стопанският блок осъществява админист ративното
и стопанското обслужване на съответната
болница.
(2) А дминистративни, стопански и обслужващи звена са всички, които не участват
пряко в диагностично-лечебната дейност.
(3) Стопанските и обслужващите дейности
или част от тях, осъществявани в болниците,
могат да се възлагат на външни лица чрез
договор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ
Н А М Е Д И Ц И НС К И Т Е П У Н К Т ОВЕ И
С П Е Ц И А Л И З И РА Н И Т Е З В Е Н А В Ъ В
ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Чл. 44. Медицинските пунктове са структурни звена на ВМА в Министерството на
отбраната, структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната и във военни
форм и рова н и я о т Бъ л гарск ата арм и я, в
които се оказва първична извънболнична
медицинска и дентална помощ на военнослужещи, резервисти на активна служба и
цивилни служители, както и се извършват
специфични медицински дейности, свързани
с медицинското осигуряване.
Чл. 45. (1) Медицинск ите пу нктове се
ръководят от началници, пряко подчинени
на нача лника на ВМ А и непосредствено
подчинени на съответните ръководители на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната, на командирите/началниците
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на военни формирования от Българската армия, а за Министерството на отбраната – на
директора на дирекция „Логистика“.
(2) За началник на медицински пункт
се назначава военнослужещ или цивилен
служител с образователно-квалификационна
степен „магистър по медицина“ в съответствие с длъжностното разписание на ВМА.
(3) Ръководството на медицинските пунктове по отношение на профилактичната,
диагностично-лечебната и експертизната дейност се осъществява от началника на ВМА.
(4) Взаимодействието между ВМА, Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и военните формирования от Българската
армия за комплектуване на медицинските
пунктове с медицински специалисти, тяхната подготовка, финансовото и ресурсното
обезпечаване на дейността им и отговорностите на ВМА и командирите/началниците
по отношение дейността на медицинските
пунктове се извършва по условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 46. (1) Модулни военномедицински
формирования (МВМФ) е структура, която се
състои от полеви болници, които участват в
оказване на медицинска помощ на пострадали в мирно и военно време, при извънредно
положение, бедствия и кризисни ситуации.
(2) Структурата по ал. 1 се ръководи от
началник – военнослужещ, с призната медицинска или военномедицинска специалност,
който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на
началника на ВМА.
Чл. 47. (1) Научноприложният център по
военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ)
се ръководи от началник – военнослужещ, с
призната медицинска или военномедицинска
специалност по съответната дейност, който
се назначава и освобождава от длъжност по
реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(2) Научноприложният център по военна
епидемиология и хигиена:
1. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
2. провежда мероприятия по дезинфекция,
дезинсекция и дератизация;
3. осъществява контрол върху заразните
болести във въоръжените сили;
4. извършва лабораторни изследвания и
замервания на факторите на работната среда,
включително и за нови обекти;
5. извършва трудовомедицинско обслужва не на во ен но с л у жещ и т е и ц и ви л н и т е
служители от Министерство на отбраната,
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структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
6. извършва анализ на хранителни продукти за консумативна годност;
7. провежда микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания за
нуждите на упражнявания здравен контрол,
както и за поставяне на етиологична диагноза на пациенти;
8. участва в експертни комисии за проектиране, приемане и въвеждане в редовна
експлоатация на обекти на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
9. участва в подготовката на българските
военнослужещи от Въоръжените сили на
Република България за участие в мисии и
операции извън територията на страната;
10. извършва учебна и научно-приложна
дейност в областта на епидемиологията и
хигиената.
Чл. 48. (1) Центърът за професионално
обу чение (ЦПО) е специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна
професионална квалификация на медицински
и немедицински специалисти в определени
области на здравеопазването и военното дело
съгласно държавните образователни стандарти, за които ВМА е получила лицензия за
осъществяване на професионално обучение
от Националната агенция за професионално
образование и обучение.
(2) Центърът за професионално обучение
се ръководи от началник – военнослужещ, с
призната медицинска или военномедицинска
специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по
предложение на началника на ВМА.
(3) Методическото ръководство на ЦПО
се осъществява от ръководителя на звеното,
отговарящо за учебната и научната дейност
във ВМА.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ
НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСК АТА
АРМИЯ И С ДРУГИ ВЕДОМСТВА, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 49. Военномедицинската академи я
осъществява дейността си самостоятелно,
както и във взаимодействие с Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на минист ъра на отбраната,
военните формирования от Българската армия, Министерството на здравеопазването,
лечебни и здравни заведения, ведомства и
организации в страната и в чужбина.
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Чл. 50. Военномедицинската академи я
поддържа постоянно взаимодействие с ръководителите/командирите/началниците на
военните формирования/структури по:
1. мероприятия, свързани с изпълнението на задачи в мирно и военно време, при
извънредно положение, бедствия и кризисни
ситуации;
2. организацията на медицинското осигуряване и опазване на психичното здраве,
п рофи лак т ика, диспансеризац и я и д ру г и
съвместни мероприятия;
3. медицинското осигуряване на военнослужещите по време на учения, тренировки,
пеши маршове, ст релби, п редстави телни
мероприятия, спортни състезания и други.
Чл. 51. Военномедицинската академи я
осъществява международната си дейност и
сътрудничество чрез началника на ВМА по
ред, определен от министъра на отбраната.
Г л а в а

ш е с т а

ФИ Н А НС И РА Н Е Н А В ОЕ Н НОМ Е Д ИЦИНСК АТА АК А ДЕМИЯ
Чл. 52. Финансовото осигуряване на ВМА
се извършва от държавния бюджет в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 53. Бюджетът на ВМА се формира от
бюджетна субсидия и собствени приходи от
следните източници:
1. субсидия от бюджета на Министерството на отбраната по реда на закона за
държавния бюджет;
2. допълнително предоставена бюджетна
субсидия от бюджета на Министерството на
отбраната по реда на закона за публичните
финанси;
3. реализирани приходи от медицински
дейности и услуги, предоставяни от други
бюджетни организации;
4. реализирани приходи от медицински
дейности и услуги/медицинска помощ, предоставяни/оказвани срещу заплащане;
5. трансфери от първостепенни разпоредители с бюджет за извършване на определени
медицински и други дейности и услуги на
територията на Република България;
6. трансфери от Националната здравноосигурителна каса по сключени договори;
7. трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването за извършени
медицински и лечебни дейности и услуги
по сключени договори;
8. трансфери от Националния осигурителен институт по сключени договори;
9. предоставени средства, като помощи,
дарения и приходи от застрахователни обезщетения по реда на Закона за публичните
финанси;
10. други средства, постъпващи в бюджета
на ВМА, като субсидия, приходи и трансфери
на основание действащата нормативна уредба.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Пра ви л н и к ът вл иза в си ла о т
1.01.2019 г.
§ 3. Правилникът е съгласуван с министъра на здравеопазването.
Министър:
Красимир Каракачанов
Приложение № 1
към чл. 18, ал. 2
ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Дейности по трансплантация на органи,
тъкани и клетки:
1.4.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и
поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична
сърдечна дейност) и п редоставянет о им за
трансплантация;
1.4.2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи
от човешки труп – черен дроб;
1.4.3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на част
от черен дроб от жив донор;
1.4.4. Присаж дане на тъкани от човешки
труп – очна роговица, амнион, кожа и костносухожилна тъкан;
1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв
и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
1.6. Диспансеризация;
1.7. К линични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.8. Учебна и научна дейност.
2. Медицински специалности:
2.1. Акушерство и гинекология;
2.2. Ангиология;
2.3. Анестезиология и интензивно лечение;
2.4. Вирусология;
2.5. Вътрешни болести;
2.6. Гастроентерология;
2.7. Гръдна хирургия;
2.8. Педиатрия;
2.9. Ендокринология и болести на обмяната;
2 .10. Еп и дем иолог и я на и нф ек ц ио зн и т е
болести;
2.11. Инфекциозни болести;
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2.12. Кардиология;
2.13. К линична алергология;
2.14. К линична имунология;
2.15. К линична лаборатория;
2.16. Обща и клинична патология;
2.17. К линична токсикология;
2.18. К линична хематология;
2.19. Кожни и венерически болести;
2.20. Медицина на бедствените сит уации
(катастрофите);
2.21. Лицево-челюстна хирургия;
2.22. Медицинска генетика в частта цитогенетика;
2.23. Медицинска онкология;
2.24. Микробиология;
2.25. Нервни болести;
2.26. Неврохирургия;
2.27. Нефрология;
2.28. Нуклеарна медицина;
2.29. Образна диагностика;
2.30. Ортопедия и травматология;
2.31. Очни болести;
2.32. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
2.33. Пневмология и фтизиатрия;
2.34. Психиатрия;
2.35. Радиобиология;
2.36. Ревматология;
2.37. С оц иа л на мед и ц и на и зд ра вен мениджмънт;
2.38. Спешна медицина;
2.39. Съдебна медицина;
2.40. Съдова хирургия;
2.41. Трансфузионна хематология;
2.42. Урология;
2.43. Ушно-носно-гърлени болести;
2.44. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.45. Хранене и диететика;
2.46. Хирургия;
2.47. Орална хирургия;
2.48. Дентална, орална и лицево-челюстна
хирургия;
2.49. Обща дентална медицина;
2.50. Оперативно зъболечение и ендодонтия;
2.51. Протетична дентална медицина;
2.52. Военномедицинско планиране;
2.53. Военна токсикология;
2.54. Превантивна военна медицина;
2 . 55. В о ен номед и ц и нско сн абд я ва не (з а
фармацевти).
Забележки:
1. В болницата се извършват дейности по
пси хологично осиг у ряване с цел у крепване и
опазване на психичното здраве.
2. Лечебните дейности по Медицинска паразитология се осигуряват от Научно-приложния
цен т ър по во ен на еп и дем иолог и я и х и г иена
(НПЦВЕХ) в структурата на ВМА.
3. Лекарс т вени т е изслед ва н и я и фарма ко терапевтичните консултации се осигу ряват по
договор с външна структура.
4. Лечебните дейности по Неонатология и Детска хирургия за пациенти на спешното отделение
се осигуряват по договори с външни структури.
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ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Трансплантация на органи и тъкани:
1.4.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените
функции на потенциален донор с мозъчна смърт
при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
1.4.2. Присаждане на други тъкани от човеш к и т ру п: ко с т но - с у хож и л н и , х ру щ я л н и
тъкани и кожа.
1.5. Диспансеризация;
1.6. К линични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.7. Учебна и научна дейност.
2. Медицински специалности:
2.1. Образна диагностика;
2.2. К линична лаборатория;
2.3. Микробиология;
2.4. Вирусология;
2.5. Обща и клинична патология;
2.6. Спешна медицина;
2.7. Кардиология;
2.8. Гастроентерология;
2.9. Пневмология и фтизиатрия;
2.10. Ревматология;
2.11. Нефрология;
2.12. Ендокринология и болести на обмяната;
2.13. Вътрешни болести;
2.14. Педиатрия;
2.15. К линична токсикология;
2.16. Хирургия;
2.17. Урология;
2.18. Акушерство и гинекология;
2.19. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
2.20. Ортопедия и травматология;
2.21. Анестезиология и интензивно лечение;
2.22. Нервни болести;
2.23. Ушно-носно-гърлени болести;
2.24. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.25. Очни болести;
2.26. Кожни и венерически болести;
2.27. Гръдна хирургия;
2.28. Психиатрия;
2.29. Обща дентална медицина;
2.30. Военна токсикология.
Забележки:
1. Лечебната дейност по трансфузионна хематология е обезпечена по договор с външна
структура на територията на населеното място.
2. Лечебните дейности по Инвазивна кардиология, Неонатология, Неврохиру ргия, Детска
х иру рги я, Съдова х иру рги я, Лицево-челюстна
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хирургия и Съдебна медицина за пациенти на
спешното отделение се осигуряват по договори
с външни структури.
III. МНОГОПРОФИ ЛН А БОЛНИЦ А ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБА Л) – ПЛОВДИВ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. К линични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.6. Диспансеризация.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Кардиология;
2.3. Пневмология и фтизиатрия;
2.4. Ендокринология и болести на обмяната;
2.5. Гастроентерология;
2.6. Ревматология;
2.7. Нервни болести;
2.8. Хирургия;
2.9. Анестезиология и интензивно лечение;
2.10. Урология;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Очни болести;
2.13. Ушно-носно-гърлени болести;
2.14. Кожни и венерически болести;
2.15. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.16. Образна диагностика;
2.17. Обща и клинична патология;
2.18. К линична лаборатория;
2.19. Гръдна хирургия;
2.20. Нефрология;
2.21. Акушерство и гинекология;
2.22. Психиатрия.
Забележки:
1. Лечебните дейности по Медицинска паразитология, Микробиология и Вирусология се
осигуряват от НПЦВЕХ в структурата на ВМА
и по договор с външна структура.
2. Лечебните дейности по Медицинска онкология, Образна диагностика (за магнитнорезонансна
томография и остеоденситометрия), Диализно лечение, както и високоспециализираните дейности
по К линична лаборатория и К линична патология
се осигуряват по договори с външни структури.
І V. М НОГОП РОФИ Л Н А БОЛ Н И Ц А ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБА Л) – ПЛЕВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултации, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Диспансеризация;
1.5. К линични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
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2. Медицински специалности:
2.1. Ендокринология и болести на обмяната;
2.2. Гастроентерология;
2.3. Кардиология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Очни болести;
2.7. Нервни болести;
2.8. Анестезиология и интензивно лечение;
2.9. Ушно-носно-гърлени болести;
2.10. Хирургия;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.13. К линична лаборатория;
2.14. Микробиология;
2.15. Образна диагностика;
2.16. Вирусология;
2.17. Обща и клинична патология;
2.18. Кожни и венерически болести;
2.19. Акушерство и гинекология;
2.20. Психиатрия.
Забележка. Лечебната дейност по Трансфузионна хематология се осигурява по договор с
РЦТХ – Плевен.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. Диспансеризация;
1.6. К линични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Нефрология;
2.3. К линична хематология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Кардиология;
2.7. Гастроентерология;
2.8. Нервни болести;
2.9. Орална хирургия;
2.10. Обща дентална медицина;
2.11. Ушно-носно-гърлени болести;
2.12. Акушерство и гинекология;
2.13. Медицинска онкология;
2.14. Очни болести;
2.15. Хирургия;
2.16. Анестезиология и интензивно лечение;
2.17. Урология;
2.18. К линична лаборатория;
2.19. Микробиология;
2.20. Образна диагностика;
2.21. Обща и клинична патология;
2.22. Кожни и венерически болести;
2.23. Инфекциозни болести;
2.24. Лицево-челюстна хирургия.
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V І. БОЛ Н И Ц А ЗА П РОД Ъ Л Ж И Т Е Л НО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
БАНК Я
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Кардиология;
2.3. Нервни болести;
2.4. Физикална и рехабилитационна медицина.
Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания
се осигуряват от МБА Л – София.
V ІІ. БОЛНИЦ А ЗА ПРОДЪЛ Ж ИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
ХИСАРЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.2. Вътрешни болести;
2.3. Нервни болести.

Приложение № 2
към чл. 18, ал. 3, т. 4
НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВМА
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦ А ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБА Л) – СОФИЯ
Лечебната дейност в МБА Л – Софи я, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. К линики и/или отделения с легла:
1. К линика „Анестезиология“, част от „Травма-център“ с компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Спешна медицина“.
2. К линика „Интензивно лечение“, част от
„Травма-център“ с компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Спешна медицина“:
а) отделение за хипербарнооксигенна терапия;
б) отделение за палиативни грижи.
3. Първа к линика по коремна х иру рги я,
част от „Травма-център“ с компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Спешна
медицина“.
4. Втора к линика по коремна х и ру рг и я,
част от „Травма-център“ с компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Спешна
медицина“.
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5. К линика по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Вътрешни болести“.
6. Мултипрофилно спешно отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Спешна медицина“.
7. К линика „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология“.
8. К линика по съдова хирургия:
а) отделение по ангиология.
9. К линика „Гръдна хирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицинския стандарт „Гръдна хирургия“.
10. К линика „Ортопедия и травматология“,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“, част от „Травма-център“ с
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Спешна медицина“.
11. Клиника по артроскопска травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
12. К линика по ортопедия и травматология
за ендопротезиране и реконструктивна хирургия,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
13. Отделение по ортопедия и травматология
за лечение на септични състояния, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.
14. К линика „Обща урология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Урология“.
15. К линика „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Урология“.
16. К линика по нефрология, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нефрология“.
17. К линика „Неврохирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Неврохирургия“, част от
„Травма-център“ с компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Спешна медицина“.
18. К линика „Нервни болести“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
19. К линика „Психиатрия и военна психология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Психиатрия“.
20. К линика „Обща и онкологична гинекология“.
21. К линика за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“.
22. К линика „Очни болести“.
23. Отделение „Орална хирургия“, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Орална хирургия“.
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24. К линика по пневмология и фтизиатрия,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
25. К линика по ендокринология и болести
на обмяната.
26. К линика „Интензивна терапия“.
27. К линика „Кардиология“:
а) общо кардиологично отделение;
б) отделение за кардиологично интензивно
лечение на сърдечно-съдовите усложнения и
контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката;
в) отделение за неинвазивна диагностика
(ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия (тредмил);
г) о т де лен ие з а и н ва зи вна к ард иолог и я
(инвазивна/интервенционална диагностика и
лечение).
28. Отделение по ревматология, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Ревматология“.
29. К линика „Гастроентерология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Гастроентерология“.
30. К линика по чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология:
а) отделение по чернодробно-панкреатична
хирургия;
б) отделение по трансплантология в изпълнение на медицински стандарт „Трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
31. К линика „Хематология“, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Клинична хематология“.
32. К л и н и к а по мед и ц и нск а он колог и я,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Медицинска онкология“.
33. Отделение по н у к леарна медицина и
метаболитна терапия, отговарящо на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Нуклеарна медицина“.
34. Отделение по кожни и венерически болести, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Кожни
и венерически болести“.
35. Клиника по пластична хирургия и изгаряния, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.
36. Първа клиника по инфекциозни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.
37. Втора клиника по инфекциозни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.
38. К линика „Спешна токсикология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „К линична
токсикология“.
39. Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицин-
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ски стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Б. К линики и/или отделения без легла:
1. К линика „Конвенционална рентгенова
диагностика“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Образна диагностика“.
2. К линика „Компютърна и магнитнорезонансна томография“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Образна диагностика“.
3. К линика по обща и клинична патология,
отговаряща на III ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Обща и
клинична патология“.
4. Отделение „Съдебномедицинска експертиза“.
5. Отделение по радиоимунология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“.
6. К линика „Функционална диагностика на
нервната система“, отговаряща на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Нервни болести“.
7. Център по трансфузионна хематология в
изпълнение на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“.
8. Отделение по експериментална хирургия
с животни, работещо съгласно изискванията
на ECVAM/ICLAS.
9. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Диализно лечение“.
10. Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
В. К линико-диагностични стру кт у ри (лаборатории):
1. К линична лаборатория, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
2. Лаборатория по клинична имунология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Клинична
имунология“.
3. Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология в изпълнение на медицински
с т а н дар т „Мед и ц и нск а г ене т и к а“ в час т т а
„Цитогенетика“ и в частта „Молекулярна цитогенетика“.
4. Лаборатория „Вирусология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
5. Лаборатория „Микробиология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Микробиология“.
6. Зъботехническа лаборатория, работеща
в съответствие с медико-технически стандарт
по „Зъботехника“.
7. Х и м и ко т окси ко лог и ч н а л аб орат ори я ,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Клинична
токсикология“.
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8. Лаборатория „Молекулярна диагностика
на чернодробните заболявания“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦ А ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБА Л) – ВАРНА
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. К линики и/или отделения с легла:
1. Първа к линика по вът решни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни
болести“:
а) Отделение по кардиология;
б) Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Гастроентерология“;
в) Отделение за интензивна терапия.
2. Втора к линика по вът решни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни
болести“:
а) Отделение по пневмология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“;
б) Отделение по ревматология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Ревматология“;
в) Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Вътрешни болести“:
аа) в отделението се осъществява дейност
и по медицинската специалност „Нефрология“,
отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Нефрология“;
бб) в отделението се осъществява дейност и
по медицинската специалност „Ендокринология
и болести на обмяната“.
3. К линика за интензивно лечение на остри
отравяния и токсикоалергии, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Клинична токсикология“:
а) Отделение по к линична токсикология,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Клинична
токсикология“;
б) Отделение по токсикохимични бедствени
ситуации и детоксикация на зависими пациенти;
в) Лаборатория по химикотоксикологични
изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„К линична токсикологи я“ и на медицинск и
стандарт „К линична лаборатория“ в частта му
за газхроматографски изследвания.
4. Хирургична клиника:
а) Отделение по обща хирургия;
б) Отделение по урология, отговарящо на
ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Урология“;
в) Отделение по гръдна хирургия, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Гръдна хирургия“.
5. Отделение по гинекология.
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6. К линика по ортопедия и травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
7. К линика по термична травма и пластично-възстановителна и естетична хирургия,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.
8. К линика по анестезиология, хипербарна
и интензивна медицина:
а) Отделение по анестезиология и интензивна медицина;
б) Отделение по хипербарна и морска медицина.
9. Отделение по нервни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
10. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“.
11. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
с т а н дар т „Фи зи к а л на и р ех аби л и т а ц ион на
медицина“.
1 2 . Му л т и п р о фи л но с пеш но о т д е лен ие,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Спешна
медицина“.
Б. К линики и/или отделения без легла:
1. Отделение по функционална диагностика.
2. Отделение по клинична патология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Обща и клинична
патология“.
В. К линико-диагностични стру кт у ри (лаборатории):
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Образна диагностика“.
2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „К линична
лаборатория“.
3. О т де лен ие „Пр ева н т и вн а мед и ц и н а“,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарти „Микробиология“ и „Вирусология“:
3а. в отделението се извършва дейност по
м и к робиолог и я, о т г оваря ща на ІІ н и во на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Микробиология“;
3б. в отделението се извършва дейност по
вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Вирусология“.
III. МНОГОПРОФИ ЛН А БОЛНИЦ А ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ
Лечебната дейност в МБАЛ – Пловдив, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
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А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по нервни болести, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
2. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вътрешни болести“:
а) в отделението се извършва дейност по
кардиология;
б) в отделението се извършва дейност по пневмология и фтизиатрия с І ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“;
в) в отделението се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната;
г) в отделението се извършва дейност по
гастроентерология с І ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Гастроентерология“;
д) в отделението се извършва дейност по ревматология с II ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Ревматология“;
е) в отделението се извършва дейност по нефрология с ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Нефрология“.
3. Клиника по хирургия:
а) в клиниката се извършва дейност по гръдна
хирургия с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Гръдна хирургия“.
4. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение.
5. Отделение по физикална и рехабилитационна
медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
6. Отделение по очни болести.
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ушно-носногърлени болести“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Образна диагностика“.
2. Отделение по обща и клинична патология,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична
патология“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Клинична лаборатория“.
ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение.
2. Отделение по хирургия.
3. Отделение по ортопедия и травматология,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия и
травматология“.
4. Отделение по очни болести.
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5. Отделение по нервни болести, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
6. Отделение по ревматология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Ревматология“.
7. Отделение по пневмология и фтизиатрия,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“.
8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Гастроентерология“.
9. Отделение по ендокринология и болести
на обмяната.
10. Отделение по кардиология.
11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна
медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Образна диагностика“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Клинична лаборатория“.
2. Лаборатория по микробиология, отговаряща
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Микробиология“.
3. Лаборатория по вирусология, отговаряща
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
4. Лаборатория по обща и клинична патология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Обща и
клинична патология“.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
Лечебната дейност в МБА Л – Сливен, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вътрешни болести“:
а) в отделението се осъществява дейност по
клинична хематология с I ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Клинична
хематология“;
б) в отделението се осъществява дейност по
пневмология и фтизиатрия с II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Пневмология и фтизиатрия“;
в) в отделението се осъществява дейност по
нефрология с I ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Нефрология“;
г) в отделението се осъществява дейност по
кардиология;
д) в отделението се осъществява дейност по
гастроентерология с ІІ ниво на компетентност в
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съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Гастроентерология“.
2. Отделение по нервни болести, отговарящо
на I` ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
3. Отделение по гинекология.
4. Отделение по хирургия:
а) в отделението се осъществява дейност по
урология с II ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Урология“.
5. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение.
6. Отделение по инфекциозни болести, отговарящо на `` ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.
7. Отделение по лицево-челюстна хирургия,
отговарящо на `` ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Лицево-челюстна
хирургия“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на `` ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Образна диагностика“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по обща и клинична патология,
отговарящо на `` ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична
патология“.
2. Клинична лаборатория, отговаряща на `` ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Клинична лаборатория“.
3. Микробиологична лаборатория, отговаряща
на `` ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Микробиология“.
V `. БОЛ Н И Ц А ЗА П РОД Ъ Л Ж И Т Е Л НО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
БАНКЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Отделение за физикална и рехабилитационна
медицина на сърдечно-съдови заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Отделение за физикална и рехабилитационна
медицина на неврологични заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
3. Отделение за физикална и рехабилитационна
медицина, отговарящо на II ниво на компетентност
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в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
4. Отделение за продължително лечение по
вътрешни и нервни болести.
V ``. БОЛНИЦ А ЗА ПРОДЪЛ Ж ИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
ХИСАРЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Първо отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на
компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на
компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
3. Отделение за продължително лечение на
вътрешни болести и нефрология.
4. Отделение за продължително лечение на
вътрешни болести и гастроентерология.

Приложение № 3
към чл. 18, ал. 4
АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВМА
1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: София, район „Триадица“,
ул. Св. Георги Софийски № 3.
2. Многопрофилна болница за активно лечение
(МБАЛ) – Варна, към ВМА осъществява дейността
си на адрес: Варна, бул. Христо Смирненски № 3.
3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Пловдив, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо
Ботев № 81.
4. Многопрофилна болница за активно лечение
(МБАЛ) – Плевен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Плевен, ул. Георги Кочев № 6.
5. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Сливен, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин № 2.
6. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) – Банкя, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Банкя, ул. Иван Вазов № 5.
7. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) – Хисаря, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Хисаря, ул. Илин
Паунов № 1.
11214

Поправка. В Измененията на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците
и носенето на вахта (Кодекс STCW) (ДВ, бр. 90 от 2018 г.) се прави следната поправка на допусната
техническа грешка: Текстът под заглавието на цитирания по-горе акт следва да бъде „Приети с Резолюция MSC.397(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на
11 юни 2015 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 г.“.
11289
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 492
от 27 ноември 2018 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Свобода“, разположена на територията на
общини Панагюрище, Лесичово, Пазарджик и
Стрелча, област Пазарджик
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5,
т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 18
от протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2018 г. разрешавам на
„България Алфа“ – ЕАД, София, с ЕИК 201803908,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление: България, област София (столица),
община Столична, София 1504, район „Оборище“,
ул. Сан Стефано № 17, ет. 3, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Свобода“, разположена на територията на общини
Панагюрище, Лесичово, Пазарджик и Стрелча,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 189 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Свобода“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.

X (m)
4577750
4575250

Y (m)
8569180
8579660

№
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
11097

X (m)
4572790
4573000
4568593
4567270
4559800
4570458
4571037
4570960
4571210
4572595
4573730
изключена площ

Y (m)
8582800
8587960
8588145
8589820
8586415
8569418
8570972
8572050
8571990
8571185
8569323

4566455
4566128
4565474
4565320
4565605
4564930
4564954
4565477
4565643

8582336
8583730
8583950
8583802
8582394
8582194
8581816
8581627
8581248

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1288
от 21 декември 2018 г.
за одобряване на образци на данъчни декларации
по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1, чл. 14, 27, 32, чл. 54,
ал. 4 и чл. 61н от Закона за местните данъци и
такси одобрявам:
1. Образец на Данъчна декларация по чл. 14
от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти съгласно
приложение № 1.
2. Образец на Данъчна декларация по чл. 27
от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти
или за ползване на данъчно облекчение съгласно
приложение № 2.
3. Образец на Данъчна декларация по чл. 32,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за
облагане с данък върху наследствата съгласно
приложение № 3.
4. Образец на Данъчна декларация по чл. 54,
ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за
притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от
3,5 тона съгласно приложение № 4.
5. Образец на Данъчна декларация по чл. 54,
ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за
притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
съгласно приложение № 5.
6. Образец на Данъчна декларация по чл. 61н
от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък съгласно приложение № 6.
Министър:
Вл. Горанов
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ПАРТ. №

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху
недвижимите имоти
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат:
 сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на
населените места и селищните образувания
 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ
терен

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:
 придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство
 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или
учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 учредяване право на концесия върху недвижим имот
 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен
обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка
 подаване на коригираща декларация за деклариран имот
Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с
изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна
сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.
Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка,
когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:
 собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска
собственост
 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици
и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:
 двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително
предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху
такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по
наследство

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ЧАСТ І

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. от

/трите имена на лицето, наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
л.к.№
издадена на
чрез

от

/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
Пълномощно, заверено на

от
от

2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик/лице, на което е предоставено
правото на управление/ползвател/концесионер на следното основание /отбележете с "х"/:
 придобиване на имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен/общински
имот
 учредяване на право на ползване /концесия върху имот на предприятие
 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в
сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 подаване на коригираща декларация
3. Декларирам, че описаният имот има следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
3.1. Вид на имота
ЗЕМЯ
СГРАДА
ЗЕМЯ И СГРАДА
3.2. Адрес на имота
Гр./с/
Ул.
УПИ/план.№

/обект в сграда/

област
№ /бл./
кв.

/обект в сграда/

вх.
ет.
по ПУП на

ап.

кв./махала

3.3. Подадена ли е декларация за този имот от съсобственик или ползвател

да

одоб.

г.
не

3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота елементи/отбележете с "х"/:

„В района” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато съоръженията са разположени на
улиците.

Има в имота
Електрификация
Водопровод
Канализация
Топлофикация ТЕЦ
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт,
бетон/

Няма в имота

Няма в имота,
но има в района

4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /
Вид на документа за собственост /нотариален акт, писмен д-р и др./
№ и дата на издаване/издател на документа

5. Декларираният имот съм придобил от ……………………………………………………….……………..
/трите имена на лицето и ЕГН, наименование и БУЛСТАТ на предприятието/

Подпис на декларатора:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 Наказателния кодекс

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1
стр.

ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

6. Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена общност

съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от съпрузите, не са съпружеска общност/. Тук
се вписват и юридическите лица, на които е предоставено право на управление

ТАБЛИЦА 1
№ по
ред

Трите имена на гражданина или наименование на
предприятието, в т.ч. община или държавно ведомство

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
служ. № /ЕИК

Адрес за кореспонденция /за граждани и
предприятия/ - гр. (с.), общ. (р-н), обл., кв.
(ж.к., махала), ул., № (бл., вх., ап.),
електронен адрес

Телефон

С_1
С_2
С_3
С_4
С_5

7. Ползватели или концесионери. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено
вещно право на ползване или право на концесия! Под П_1 се вписва ползвателят/концесионерът, който
подава декларацията
ТАБЛИЦА 2
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или
№ по Трите имена на гражданина или наименование на
ред предприятието, в т.ч. община или държавно ведомство служ. №/ или ЕИК

Адрес за кореспонденция

Телефон

П_1
П_2
П_3
П_4
П_5

Моля, посочете вид, № и дата на издаване/издател на документа, с който е учредено вещно право на
ползване върху имота:
………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис на декларатора:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 Наказателния кодекс
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ЧАСТ І
/Продължение/

8. Земя

Попълва се от собствениците или ползвателите на земя, както и от лицата, които притежават сграда или част от нея
/къща, етаж от къща, гараж, апартамент и др./, построена върху държавен или общински поземлен имот. Не се попълва от
собствениците или ползвателите на апартаменти и др. обекти в жилищни блокове, построени върху държавна или общинска
земя, предназначена за многоетажно комплексно жилищно застрояване – жилищните комплекси.
/Отбелязва се наличието на обстоятелството с „х” и се попълва/:

8.1. Вие сте собственик на земя

или

ползвател

дата на придобиване/
учредяване право на ползване
дата на промяна на
обстоятелство

8.2. Вие сте собственик на сграда или част от нея, построена върху държавен или общински имот
8.3. Моля, посочете площта на земята /УПИ, парцел и др./

кв.м

в т.ч. застроена площ

кв.м

8.4. Подобрения върху земята:
а/ масивна ограда /тухла, бетон, желязо и др./

височина

б/ трайна луксозна настилка /без обикновените
мозаечни, глинени, бетонни и др. плочи/
в/ спортни площадки с трайна настилка
г) басейни, трайно прикрепени към земята

площ

м

кв. м

дължина

площ
обем

кв. м
куб .м

д) паркинги за обществено ползване
- зелени и с нетрайна настилка

площ

кв. м

- всички останали

площ

кв. м

м

.

8.5. Основания за освобождаване от данък.
Имотът е:
- парк, спортно игрище или площадка
- друг подобен имот за обществени нужди

Вид

- имот, собствеността върху който е възстановена по закон и който не е в състояние да бъде използван
дата на възстановяване на собствеността
- друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/ .........................................................................................

8.6. Имотът се използва със стопанска цел да

не

8.7. Право на собственост върху земята
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_1/. В колоната се записва идеалната част, притежавана от
всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Идеалните части се записват в обикновени или десетични дроб. Ако сте единствен
собственик, в колона С_1 записвате 1/1.

Идеални части от правото на собственост за всеки собственик
С_1
С_2
С_3
С_4

С_5

Сума от ид.
части

ид.части

=1

8.8. Право на ползване върху земята
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя от ТАБЛИЦА 2. В колоната се записва върху каква част от земята е учредено вещно
право на ползване за всеки ползвател от ТАБЛИЦА 2.

Идеални части от правото на ползване за всеки ползвател
П_1
П_2
П_3
П_4

П_5

ид. части

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ
1.

Предназначение на сградата

верния отговор с "х" или се попълва с текст/:

СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
/Предназначението на сградата се определя от преобладаващото ѝ предназначение. Отбелязва се

ЖИЛИЩНА

НЕЖИЛИЩНА

Къща, вила, лятна кухня

Да

Не

Търговска

Да

Не

Жилищен блок

Да

Не

Производствена /пром./

Да

Не

Гараж /самостоятелна сграда/

Да

Не

Селскостопанска

Да

Не

Друга второстепенна сграда
/обори, хамбари, навеси и др./

Да

Не

Друга нежилищна

Да

Не

2. Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. етажи
Асансьор

в т.ч. надземни
Да

Не

3. Основания за освобождаване от данък. Декларираната сграда /част от сграда/ е:
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в част ІІІ от декларацията.

 сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
 временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
 сграда, собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата №
от
издаден от
 сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г.
до 01.01.2005 г.
, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност,
сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . ,
издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За производство на енергия за задоволяване на нуждите
на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници
да
не
. Освобождаването от данък не се прилага в
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства
 сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност
 сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство / при условията на взаимност/
 музей, галерия или библиотека
 друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/
.....................................................................................................................................................

Подпис на декларатора:........................................................
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4. Описание на обектите в сградата. Моля, опишете характеристиките на обектите, съгласно указанията.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!
Ако Вие сте собственик или ползвател на един или повече от един самостоятелен обект в една сграда, опишете всеки от тях на отделен
ред в ТАБЛИЦА 3. Запишете вида на обекта по следния начин:
• жилище - за къща, етаж от къща, апартамент, лятна кухня, вила и др., използвани за жилищни нужди
• гараж /ж/ - за гараж към жилищен или вилен имот
• второстепенна постройка /ж/ - за обор, хамбар и др. подобни сгради към жилищен или вилен имот
• навес с оградни стени /ж/- за навес с оградни стени към жилищен или вилен имот
• навес без оградни стени /ж/ - за навес без оградни стени към жилищен или вилен имот
• търг. обект /. ............................. ./ - за обект, използван като: магазин, аптека, склад за търговия на едро, бензиностанция, дискотека, ресторант,
закусвалня, сладкарница, кафе, хотел, мотел, заведение за хазарт. В скобите запишете какъв е вида на обекта, например: търг. обект /магазин/
• производствен обект - за обект, използван за производство
• селскостопански обект - за обект, използван за селскостопанско производство, като животновъдство, птицевъдство ,растениевъдство, люпилни,
фуражни и хранителни кухни и др.
• други нежил. /. ............................ / - за всички останали обекти, използвани като: офиси, кантори, редакции, др. административни, здравни,
образователни, спортни и др. В скобите се записва използването на обекта, например: др. нежил. /офис/. Посочете задължително в скобите, ако
обектът е музей, галерия или библиотека.
• гараж /. .......................... ./; склад /................... ./; навес с огр. стени /. ........................ ./; навес без огр. стени /. ......................... ./ - за гаражи,
складове и навеси към нежилищни обекти. В скобите се записва към какъв обект - търговски, производствен, селскостопански или друг нежилищен са
прикрепени. Например: гараж /произв./, склад /селскостоп./, склад /търговски/.

Всеки обект се записва на отделен ред и получава пореден номер /напр. О_1/

ТАБЛИЦА З
№ по
ред

Дата на
Година
придобина
ване
постро/промяна в
яване
обстоят./

Обект

1

2

3

Етаж

4

Стопанска цел

5

РЗП на
обекта

6

РЗП на обсл. части

РЗП, вкл.
обсл. части
(7+8+9)

(кв. м)

мазе
(кв. м)

таван
(кв. м)

(кв. м)

7

8

9

10

О_1
O_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

5. Право на собственост. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_ 1/. В колоните срещу всеки
обект /напр. О_1/ се записва идеалната част на всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Отбелязва се с „х" за кого от собствениците жилището е
основно.
ТАБЛИЦА 4
№ по ред
от табл.З

Идеални части на всеки
собственик от ТАБЛИЦА1
С_1

С_2

С_3

С_4

О_1
O_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

С_5

Сума от
ид. части

За кого от собствениците от ТАБЛИЦА 1
жилището е основно?
С_1

С_2

С_3

С_4

С_ 5

=1
=1
=1
=1
=1
=1
=1

Категоризиран ли е някой от съсобствениците като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризиране
/месец и година, в които изтича срокът/
Подпис на декларатора:........................................................
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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!
Моля в следващата таблица попълнете: годината на построяване и етажа, на който е разположен обекта. Ако обектът се използва
със стопанска цел, в съответната колона запишете „Х", а ако не - ,,0". Отбележете разгънатата му застроена площ /РЗП - виж указанията/
в квадратни метри и височината му в метри. Височината се записва само за търговски, производствени и селскостопански обекти.
Конструкции: ПН - паянтова, ПМ - полумасивна, М1 - масивна без /дървен гредоред/ или с частични стоманобетонни елементи /гредоред и
бетон/ или от сглобяеми плоскости /бунгала/; М2 - панелна /едропанелна/; МЗ - масивни монолитни /със стоманобетонни елементи, ЕПК,
пакетоповдигани плочи, скелетно-рамови, скелетно-безгредови, специални и др./
Техническа инфраструктура: Ел. - електрификация, Вод. - водопровод, Кан. - канализация, ТЕЦ - централно парно отопление, Тел. телефонизация.
Отбележете съответстващата конструкция и техническа инфраструктура за обекта с „Х", а във всички останали клетки,
предвидени за тази цел, запишете „0".
Основен ремонт - строително-монтажни работи, при които поради износване първоначално вложените материали се заменят с
други или се извършват нови видове работи, с които се подобрява и удължава срока за тяхната експлоатация. Не се счита за основен
ремонт смяната на тапети и боядисването. Попълнете в съответната клетка годината на извършване на основен ремонт.
*Информацията в табл. 3, колона 23 се попълва служебно.

ТАБЛИЦА З /продължение/

№
по Височина
ред
1

КОНСТРУКЦИЯ на обекта
ПН
12

11

ПМ
13

М1
14

М2
15

МЗ
16

Година на
ИдентификаТехническа инфраструктура на обекта извършване
тор на
на основен
обекта*
ремонт
Ел.
Вод.
Кан.
ТЕЦ
Тел.
17
18
19
20
21
22
23

О_1
О_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

6. Право на ползване/концесия. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя/концесионера от ТАБЛИЦА 2 /напр. П_1/. В
колоните срещу всеки обект се записва върху каква част от обекта /напр. О 1/ е учредено вещно право на ползване или концесия. Данните се взимат от документа, с
който е учредено правото. Отбележете с „х" за кого от ползвателите жилището е „основно”.
ТАБЛИЦА 5
№ по ред от
табл.3

Идеални части от правото на ползване за всеки
ползвател от ТАБЛИЦА 2
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

За кого от ползвателите от ТАБЛИЦА 2
жилището е основно?
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

О_1
О_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7
Категоризиран ли е някой от ползвателите като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризирането

/месец и година, в които изтича срокът/

Подпис на декларатора:........................................................
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ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО !
ЕККАТЕ

Планоснимачен

№

от кадастрален план, одобрен със заповед №
от

УПИ /парцел/

,

кв.

г.

по подробен устройствен план, одобрен през

Предназначение на поземления имот според ПУП
за жилищно застрояване

за нежилищно застрояване

за смесено застрояване

друго предназначение /посочва се/ ……………………….
Идентификатор на поземления имот /по кадастрална карта/…………………………
други данни
1. Характеристики на населеното място
а/ Категория

0

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

б/ Национален курорт
в/ Местен курорт
г/ Вилна зона до 10 км от морската брегова
ивица

VІІ

Да
Да
Да

VІІІ

Не
Не
Не

2. Имотът е:
а/ до 1 км от републ. пътна мрежа, ж.п.гара, въздушни или морски пътища
б/ попада в особена производствена /пром. или селскостопанска/ зона

Да
Да

Не
Не

3. Населеното място е от ІV,V,VІ, VІІ и VІІІ категория и е на разстояние до:
а/ 20 км от населено място от 0 или І категория
б/ 15 км от населено място от ІІ категория

Да
Да

Не
Не

4. Разположение спрямо строителните граници на населеното място
Зона
В строителни
Вилна
Зона
граници
І
ІІ
ІІІ ІV
V
І кат.
ІІ кат.

Извън строителни
граници

Земята е:
УПИ
/парцел/
в
строит.
граници

УПИ
извън
строит.
граници

друг
терен в
строит.
граници

земеделска

горска

друга

Земята попада в устройствена зона, съгласно ЗРП:
централна
жилищна

производствена
друга

селскостопанска
няма обособена

Длъжностно лице – име
Дата и подпис
Подпис на декларатора:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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Х

Х

3

Вид на обекта

Х

Вид на
собствеността
/частна, общинска,
Държавна/
4

Х

5

Предназначение

Х

7

Отчетна стойност

Подпис на декларатора:........................................................

Основание за
освобождаване
от данък
6
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2

№ на обекта
от част ІІ
или част І

ВЕСТНИК

ОБЩО

1

Част ІІ или
част І и
№ на част ІІ

ДЪРЖАВЕН

ТАБЛИЦА 3 /продължение/

Декларирам следните обстоятелства относно описания/ите в част І и част ІІ имот/и :

Данъчната основа за облагане с данък на нежилищните имоти на предприятия е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота,
определена по норми съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ. Поради тази причина за придобитите или с учредено право на ползване нежилищни имоти на
предприятия е необходимо попълването на двете части на таблица 3 от настоящата декларация. Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването
/учредяването на право на ползване /концесия върху нежилищен имот на предприятие или от настъпване на промени в декларирани обстоятелства за нежилищен
имот.
Моля, обърнете внимание на следното:
1. Обектите се вписват в същия ред и вид, както в колона 1 и 2 на таблица 3 /част ІІ /. Ако са подадени повече от една част ІІ от декларацията, се вписват
последователно обектите от част ІІ 1, след това от част ІІ 2 и т.н.
2. При придобиване на нови обекти във вече деклариран имот, в декларацията се посочват само новопридобитите обекти.
3. При промяна на декларирано обстоятелство се посочват всички декларирани обекти от този имот, не само тези, спрямо които е настъпила промяната в
обстоятелство.
4. Основанията за освобождаване от данък на нежилищни имоти на предприятия се отбелязват в таблицата по-долу.
5. Земята и сградите се записват на отделни редове, частите от сгради, за които се дължи данък или са освободени от данък, също се записват на отделни
редове като отделни обекти.

Попълва се само от данъчнозадължени лица - предприятия! Подава се само за нежилищни имоти на предприятия!

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

БРОЙ 107
С Т Р. 1 7 7
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Подпис на декларатора:........................................................

В колона 1 се записва в коя част от декларацията е описан обекта /част ІІ или част І/ и номера на част ІІ /напр. част ІІ 1, част ІІ 2 или част І/, ако са
подадени повече от една част ІІ, а в колона 2 - поредният номер на обекта от съответната част ІІ или част І
 В колона 6 се записва номера на основанието за освобождаване от данък, съгласно т. 1 /напр. 1.9/.
 Поземлените имоти, държавна или общинска собственост, за които данъчнозадължени лица са собствениците на сгради, построени върху тях, също се
вписват в тази част на декларацията, като колона 7 не се попълва.
1. За обекта/ите от горната таблица, са налице следните основания за освобождаване от данък:
1.1. имотът е публична общинска собственост, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.2. имотът е публична държавна собственост, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност и не е предоставен за ползване на
лице, което не е освободено от данък;
1.3. представлява сграда, собственост на чужда държава и се използва от дипломатическо или консулско представителство;
1.4. представлява имот, използван непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
1.5. представлява парк, спортно игрище, площадка или друг подобен имот за обществени нужди;
1.6. представлява сграда, използвана от висше училище или академия за учебен процес и научна дейност и не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност;
1.7. представлява сграда - културна ценност /паметник на културата, ДВ, бр. …….. от ……….. г./ и не се използва със стопанска цел.
1.8. представлява храм, молитвен дом или манастир, предназначен за богослужебна дейност, или е поземлен имот, върху който е построен храма,
молитвения дом или манастира – собственост на законно регистрирано вероизповедание в страната, който не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност;
1.9. представлява музей, галерия или библиотека;
1.10. представлява временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда, до завършването и въвеждането и в експлоатация;
1.11. представлява сграда на БЧК или на организация на Червения кръст, регистрирана в друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП, която не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.12. представлява имот на читалище, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.13. представлява сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г. до 01.01.2005 г. .
, сертифицирана по
Закона за енергийната ефективност, сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . , издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За
производство на енергия за задоволяване на нуждите на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
. Освобождаването от данък не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на
да
не
предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

С Т Р.
БРОЙ 107

БРОЙ 107
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С Т Р. 1 7 9

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният______________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служ. № на чужд гражданин____________________, гражданин на ___________________,
с адрес за кореспонденция - гр.____________________________, ул. __________________________________,
№________, ж.к._________________________, бл.______, вх._____, ет.______, ап.______, община _________
_____________________________, област _____________________________, л.к. № _____________________,
издадена на ________________ от _______________________________________________________________,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
_______________________________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служ. № на чужд гражданин____________________, гражданин на ___________________,
с адрес за кореспонденция - гр.____________________________, ул. __________________________________,
№________, ж.к._________________________, бл.______, вх._____, ет.______, ап.______, община _________
_____________________________, област _____________________________, л.к. № ____________________,
издадена на ________________от _______________________________________________________________,
да ме представлява пред общинската администрация като попълни и/или подаде настоящата данъчна
декларация.
Дата:............................

Упълномощител: ..................................
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Община………………………………

Приложение № 2

Вх. №…………………………………

Партиден №…………………………

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси
за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно
облекчение
В кои случаи се подава - декларацията се подава:
1. при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14
от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно
жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.
За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
От кого се подава - декларацията се подава от данъчно задължените лица:
 собственици на облагаем с данък недвижим имот,
 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска
собственост
 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и
ползватели.
В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително
предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно
от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. от

/трите имена на лицето, наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Постоянен адрес
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
чрез

от

/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
Пълномощно, заверено на

2. За недвижимия имот: /отбележете с "х" или попълнете/ :
2.1. Вид на имота
ЗЕМЯ
СГРАДА
2.2. Адрес на имота
Гр./с/
Ул.
УПИ/план.№

/обект в сграда/

област
№ /бл./
кв.

от
от
ЗЕМЯ И СГРАДА
/обект в сграда/

вх.
ет.
по ПУП на

ап.

кв./махала

одоб.

г.

3. Декларирам, че в качеството ми на данъчно задължено лице недвижимият имот или самостоятелен
обект в него, посочен в т. 2, е основно жилище за:

„Основно жилище“ е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през
преобладаващата част от годината.

3.1.При право на собственост: В ТАБЛИЦА 1 под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска
имуществена общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от съпрузите, не
са съпружеска общност/.
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ТАБЛИЦА 1
№ по
ред

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
служ. №

Трите имена на гражданина

Адрес за кореспонденция - гр. (с.), общ. (рн), обл., кв. (ж.к., махала), ул., № (бл., вх.,
ап.), електронен адрес

Телефон

С_1
С_2
С_3
С_4
С_5

В ТАБЛИЦА 2 всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_ 1/. В колоните срещу обекта
/жилище/ се записва идеалната част на всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Отбелязва се с „х" за кого от
собствениците жилището е основно.

ТАБЛИЦА 2
Идеални части на всеки
от собствениците

Обект
С_1

С_2

С_3

С_4

С_5

Сума от
ид. части

Жилище

За кого от собствениците от ТАБЛИЦА 1
жилището е основно?
С_1

С_2

С_3

С_4

С_ 5

=1

Категоризиран ли е някой от съсобствениците като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризиране
/месец и година, в които изтича срокът/

3.2.При право на ползване. ТАБЛИЦА 3 се попълва само в случаите, при които е учредено вещно право на ползване! Под П_1 се
вписва ползвателят, който подава декларацията.
ТАБЛИЦА 3
№ по
ред

Трите имена на гражданина

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или
служ. №

Адрес за кореспонденция

Телефон

П_1

П_2
П_3
П_4
П_5

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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В ТАБЛИЦА 4 всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя от ТАБЛИЦА 3 /напр. П_1/. В колоните срещу обекта /жилище/ се записва върху
каква част от обекта /жилище/ е учредено вещно право на ползване. Данните се взимат от документа, с който е учредено правото. Отбележете с „х" за кого
от ползвателите жилището е „основно”.

ТАБЛИЦА 4
Обект

Идеални части от правото на ползване за всеки
ползвател
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

За кого от ползвателите от
жилището е основно?
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

Жилище
Категоризиран ли е някой от ползвателите като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризирането

/месец и година, в които изтича срокът/

4. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от данък
/отбележете с “х”/:
 сграда - културна ценност /паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
 временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
 сграда, собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата №
от
издаден от
 сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г.
до 01.01.2005 г.
, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност,
сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . ,
издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За производство на енергия за задоволяване на нуждите
на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници
да
не
. Освобождаването от данък не се прилага в
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства
 сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност
 сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство /при условията на взаимност/
 музей, галерия или библиотека
 друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/
.....................................................................................................................................................
5. Декларирам, че всички други жилищни имоти, с изключение на имота, описан в т. 2, не са основно
жилище за данъчно задължените лица, за които в таблица 2 и таблица 4 е отбелязано, че жилището е
основно.

Подпис на декларатора: ………………………………..

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният___________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служ. № на чужд гражданин____________________________________, гражданин на
___________________, с адрес за кореспонденция - гр.__________________________________________,
ул._____________________________________, №________, ж.к._________________________, бл.______,
вх._____, ет.______, ап.______, община _______________________________________________________
__________________________, област ________________________________________________________,
л.к. № ____________________, издадена на ___________________от _______________________________
УПЪЛНОМОЩАВАМ
___________________________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служ. № на чужд гражданин____________________________________, гражданин на
___________________, с адрес за кореспонденция - гр.__________________________________________,
ул. ____________________________________, №________, ж.к._________________________, бл.______,
вх._____, ет.______, ап.______, община ___________________________________________________
__________________________, област ______________________________________________________,
л.к. № ___________________, издадена на _________________ от ______________________________,
да ме представлява пред общинската администрация като попълни и/или подаде настоящата данъчна
декларация.
Дата:............................

Упълномощител: ..................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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Приложение № 3

Община………………..………………………

……..................……….........................................
вх. №...………................. ./...................................г.

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък
върху наследствата

В кои случаи се подава - при смърт на физическо лице и откриване на наследство
От кого се подава - при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците
по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни
законни представители.
Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите
на наследства, открити след 01.01.2005 г.
 Срок за подаване - декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството.
За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок
декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 Къде се подава - декларацията се подава в общината по последното местожителство на
наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на
по-голямата част от имуществото му в страната.
 Как се подава - декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.
 От кого се приема - приема се от длъжностно лице в общината и се завежда в определен за
целта регистър. При необходимост се изискват допълнителни документи. При приемане на
декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.
 Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на
задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за
установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 ДОПК, който подлежи на обжалване в
14-дневен срок пред ръководителя на звеното за местни приходи на общината.



От наследниците/заветниците на
ЕГН/ЛНЧ/ЛН

1. С последно местожителство ………………………………………………………………………
починал на …………………………….. в гр./с. ……………………………………………………..
2. № на смъртния акт

3. Наследници и заветници:

дата на издаване
издаден от
ден, месец, година
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Забележка: Удостоверение за наследници се представя само в случай че декларацията се подава в община,
различна от общината по последното местожителство на наследодателя.

Указания за попълване на таблицата за НАСЛЕДНИЦИ
 в колона 2 попълвате имената – собствено, бащино и фамилно на наследниците по закон или
завещание
 в колона 3 попълвате ЕГН/ЛНЧ/ЛН на наследника
 в колона 4 попълвате родството с наследодателя /син, брат и пр./
 в колона 5 попълвате наследствения дял, които се пада на наследника
 в колона 6 попълвате постоянния адрес или адреса за кореспонденция на наследника, когато
последният се различава от постоянния адрес. Адресът за кореспонденция е постоянният адрес
на физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, а за регистрираните в регистър
БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция.

НАСЛЕДНИЦИ са:
№
По

Собствено, бащино и
фамилно име на

ре
д

НАСЛЕДНИЦИТЕ

1

2

Родство с

Нас-

Постоянен адрес/адрес

ЕГН/ЛНЧ/
ЛН

наследодателя

ледст
вен
дял

за кореспонденция

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
Указания за попълване на таблицата за ЗАВЕТНИЦИ
 в колона 4 попълвате постоянния адрес или адреса за кореспонденция на заветника. За адреса
за кореспонденция - вж. колона 6 на таблица "Наследници"
 в колона 5 попълвате номера и реда на таблицата, в които е описано завещаното имущество

ЗАВЕТНИЦИ са:
№
По
ре

Собствено, бащино и
фамилно име на
ЗАВЕТНИЦИТЕ

ЕГН/ЛНЧ/
ЛН

д
1
1
2
3
4
5

Постоянен
адрес/адрес за
кореспонден

Завещано имущество
Таблица N/ред №

ция
2

3

4

5
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4. Подписаните наследници/заветници ДЕКЛАРИРАМЕ, че наследодателят ни е оставил
следните ИМУЩЕСТВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Моля, обърнете внимание на следното: При наследяване на недвижими имоти и
движими вещи, принадлежали на починал съпруг/а в режим на съпружеска имуществена
общност, предмет на наследяване е ½ идеална част от имуществото.
Указания за попълване на Таблица 1 - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 в колона 2 попълвате вида на имота /сгради, дворни места, ниви, ливади и др./
 в колона 3 попълвате точния адрес на местонахождение на имота /град, село, улица, номер,
квартал, ж.к., парцел и др./

 в колона 4 попълвате партидния номер на имота
 в колона 5 попълвате годината на придобиване на имота от наследодателя. Тази колона се
попълва само в случаите, в които това имущество е придобито от наследодателя по наследство
 в колона 6 попълвате данъчната оценка на имота съгласно нормите по Приложение № 2 към
ЗМДТ

Таблица 1 - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Дата на

№
По

Вид на имота

Местонахождение

ред

Партиден

придоби-

Данъчна

номер

ване от

оценка

наследода

/лева/

теля
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
Забележка: Колона 5 “Дата на придобиване от наследодателя” се попълва само в случаите, в които
недвижимото имуществото е придобито от наследодателя по наследство.
Указания за попълване на Таблица 2 – ВЛОГОВЕ, ЦЕННИ КНИЖА
И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
 в колона 2 попълвате вида на имуществото
 в колона 3 попълвате броя и мерните единици на съответното имущество
 в колона 4 попълвате единичната стойност към момента на откриването на наследството в лева
/за ценни книжа - пазарната стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена
без значителни разходи или затруднения, се попълва номиналната им стойност; за
чуждестранна валута и благородни метали - по централен курс на БНБ/.
 в колона 5 попълвате общата стойност на имуществото в лева
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Таблица 2 – ВЛОГОВЕ /вкл. ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА/, ЦЕННИ КНИЖА И
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
№ по
ред

Вид на имуществото

Количество

Единична
стойност /лв./

ОБЩА
СТОЙНОСТ
/лв./

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
Таблица 3 - ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
№

1

Вид на превозното
средство

Марка

Модел

Регистрацио
нен №

Застрахователна
стойност
/лв./

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
Указания за попълване на таблица 4
 в колона 2 попълвате вида на останалите движими вещи и права/с изключение на
горепосочените и на тези, посочени в табл. 6, 7, 8 и 9/. При наличие на предприятия или дялови участия в
търговски дружества или кооперации освен вида на имуществото се записва и наименованието и адреса
на седалището на предприятието
 в колона 3 попълвате размера на дела
 в колона 4 попълвате пазарната стойност на движимите вещи и права, предприятия или дялови
участия в търговски дружества или кооперации, а когато определянето ѝ изисква значителни разходи или
затруднения – посочва се стойността по счетоводни данни
Забележка: Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество,
дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимия данък
може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството. Деклараторът следва да избере срока за
заплащане на данъка по тази таблица.
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Таблица 4 - ДРУГИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ПРАВА; ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ
В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ
№
по
ред

Вид на имуществото
/наименование и седалище на
предприятието/

Размер на дела
/%/

Стойност
/лева/

2

3

4

1
1
2
3
4
5

Указания за попълване на таблица 5 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Тук се описват установените по основание и размер задължения на наследодателя към
момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество,
което е освободено от данък върху наследствата. Не се приспадат задълженията към кредитори,
вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния
срок за деклариране. Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по
основание и размер, се декларират, като не се посочва стойността им. Те се включват в
облагаемата наследствена маса след установяването им.
 в колона 2 попълвате имената - собствено, бащино и фамилно на кредиторите, а когато
кредитор е юридическо лице – пълното наименование
 в колона 3 попълвате постоянния адрес, съответно седалището на кредитора
 в колона 4 попълвате вида и номера на документа, установяващ задължението
 в колона 5 попълвате стойността на задължението в лева

Таблица 5 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ
№
По
Ред

Имена или
наименование
на кредиторите

Адрес или седалище
на кредиторите

Документи,
установяващи
задълженията

Стойност
на
задълженията
/лв./

1

2

3

4

5

1
2
3
4
Указания за попълване на таблица 6
 в колона 2 попълвате основанието, от което произтича правото, респ. вземането - договор и др.
 в колона 4 попълвате вида, номера и датата на акта, с които правото или вземането е
прехвърлено

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

Таблица 6 - ПРАВА И ВЗЕМАНИЯ, КОИТО СМЕ ПРЕХВЪРЛИЛИ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА ИЛИ ОБЩИНИТЕ в шестмесечен срок от откриване на наследството :
№
по
ред
1

Основание на правото / вземането

Оценка на правото/
Размер на
вземането

Акт, с който правото
/вземането е
прехвърлено

2

3

4

1
2
3
4
Указания за попълване на таблица 7
Тази таблица се попълва само от наследници, които не са роднини по права линия, брат,
сестра или съпруг/съпруга на наследодателя
Таблица 7 - ОБИКНОВЕНА ПОКЪЩНИНА, ДРЕБЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНВЕНТАР,
БИБЛИОТЕКИ И МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
№
по
ред

Вид на имуществото

Брой

Стойност

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
Указания за попълване на таблица 8
 в колона 2 попълвате вида на имуществото – картина и пр.
 в колона 3 попълвате пазарната стойност

Таблица 8 – ПРЕДМЕТИ НА ИЗКУСТВОТО
№
По
ред

Вид на имуществото

Стойност /лв./

1

2

3

1
2
3
4
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Указания за попълване на таблица 9
 в колона 2 попълвате вида на имуществото
 в колона 3 попълвате местонахождението на имуществото
 в колона 4 попълвате вида, номера и издателя на документа за платен данък

Таблица 9 - ИМУЩЕСТВА В ЧУЖБИНА, ЗА КОИТО Е ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ
НАСЛЕДСТВАТА
№
По

Документ за платен
Вид на имуществото

Местонахождание

данък

2

3

4

ред
1
1
2
3
4

 Към декларацията се прилага задължително документ, удостоверяващ
плащането на данък.
5. ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ПРЕФЕРЕНЦИИ
Указания за попълване
 т. 1 - верният отговор се отбелязва с “Х”.
 т. 2 и т. 3 - описвате номера на таблицата и поредния номер на имуществото, което
е завещано на държавата, община, БЧК, читалище и пр.и посочвате на коя община, читалище
/наименование и адрес/, вероизповедание или друго юридическо лице /наименование и
седалище/ е завещано имуществото.
 т. 4 - описвате поредния номер на имуществото, което представлява предмет на
изкуството, автор на което е наследодателят, някой от наследниците и/или техен роднина по
права линия без ограничение или по съребрена линия до четвърта степен.
 т. 5 , т. 6 и т. 7 - аналогично на т. 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ СЛЕДНОТО ОБСТОЯТЕЛСТВО,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК:

1.
Наследодателят ми е лице, загинало за Република България или в
изпълнение на служебния си дълг или при производствена авария или природно
бедствие
ДА
НЕ
2. ИМУЩЕСТВАТА по ТАБЛ. ..…..…, Т………………., ТАБЛ………...........,
Т. ……….. са завещани на държавата, община……………………….........................
3. ИМУЩЕСТВАТА по ТАБЛ. ………, Т………………., ТАБЛ………….......,
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Т.……са завещани на БЧК, читалище .........................................................................,
законно регистрирано вероизповедание в страната ....................................................
............. или друго юридическо лице, което не е търговец /с изключение на организациите
с

нестопанска

цел,

определени

за

извършване

на

дейност

в

частна

полза/

................................................................................................................. или на идентично или

сходно лице, установено в друга държава - членка на ЕС или в държава - страна по
Споразумението за ЕИП ………………………………………..………………………

Освобождаването в последния случай е при условие, че лицето представи
официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от
компетентния орган на съответната държава, в легализиран превод на български език.

4. ИМУЩЕСТВАТА ПО ТАБЛ. 8, Т. … , Т. …, Т. …….. имат за автор
наследодателя, някой от наследниците или техен роднина по права линия без
ограничение или по съребрена линия до четвърта степен.
5. ИМУЩЕСТВАТА ПО ТАБЛ. ………, Т..…………., ТАБЛ. ……, Т. ……..
са придобити от наследодателя ми при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси /когато две лица са починали едновременно или
непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за
наследствения дял, придобит от починалия наследник/

6. ИМУЩЕСТВАТА ПО ТАБЛ. 1, Т. …………., представляват земеделски
земи, собствеността върху които е възстановена на наследодателя ми по реда на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /§ 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
7. ИМУЩЕСТВАТА ПО ТАБЛ. ………, Т. …………., ТАБЛ. ………, Т.
………….са освободени от данък на основание .................................................................
................................. /моля, посочете конкретната разпоредба и нормативен акт/.

8. РАЗНОСКИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ в размер на 1000 ЛВ.

НАСЛЕДНИЦИ И ЗАВЕТНИЦИ:

1.......................

3.......................

5.......................

2.......................

4.......................

6.......................
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Приложение № 4

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните
данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на лек или товарен автомобил с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона от повече от едно лице, при придобиване по
наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на
обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък.
От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на лек или товарен автомобил с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, регистрирани за движение по пътната мрежа
в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите
съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.
Срок за подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на лек или
товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона или от настъпването на
обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от данък. При придобиване на превозно
средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията за движение. При придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от
откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище
/за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията
на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
Срок за плащане - Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за
цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. За лек или товарен автомобил с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона, придобит или регистриран за движение през текущата година
данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването му, съответно от
регистрацията му за движение.
Какви документи се прилагат - При подаване на декларацията се представят:
- документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината
няма информация за платения данък при придобиване
- копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на
придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община,
различна от общината на подаване на настоящата декларация
- копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към
момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
- въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане

Д Е К Л А Р А Ц И Я

1. от ……….................................................…….………………..…............................………...................
/трите имена на лицето; наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен номер за чужд гражданин/ ……………….………………………………
ЕИК…….....…………........................................................…………...........……….……………………….
постоянен адрес /седалище………..……………………….………………………………..……………..
адрес за кореспонденция ..………..……………………….………………………………..……………...
л.к. №……...…….........., издадена на ...........…………….., от
………............……………………………
притежаващ/о ……………………… идеални части от декларирания лек автомобил.
2. чрез ………...............................................................................................................................……...
/трите имена

на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/……………………..……………………………..
постоянен адрес: ........................................………..................................................……………………......
л.к. №…..…..........……..…, издадена на ………………................, от..………………...………………...
пълномощно: №..……....., заверено на …………………от ……………………….…….........................
/нотариус/

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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3. Настоящата декларация се подава на следното основание /отбележете с “х”/:
придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 тона
настъпване на обстоятелство, водещо до освобождаване от данък на лекия или
товарния автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
подаване на коригираща декларация за лекия или товарния автомобил с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
4. Декларираният лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не
повече от 3,5 тона притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните лица и в
следните идеални части:
4.1 .….....................................................……….…………………............................……….........................
/трите имена на лицето;наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ ……..……..………………………….…………...
ЕИК…….......………………………………………………………………………………………………...
постоянен адрес /седалище…………………………………………………………………………..…….
адрес за кореспонденция …………………….……………………………………………………….…....
л.к. №……..…..............., издадена на ...........……………….... от
…………..….........…………………..;.
притежаващо ………………………………идеални части.
4.2 …………………………………………………..………………………………………………………..
/трите имена на лицето; наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ …..……..…….………………………….………..
ЕИК………………………….…………............................................….……………..….………………….
постоянен адрес /седалище………………………………....…………..……………….…………….…...
адрес за кореспонденция …………………………………….…………………………….………………
л.к. №…..….................., издадена на ..............……………….. от …………..…............……....................
притежаващо ………………………………идеални части.
5. Декларирам, че притежавам/прeдставляваното от мен предприятие притежава лек или товарен
автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона със следните
характеристики:
марка ........................………...…............…, модел .................................………………………….……..,
модификация ……………….............…………..……, вид гориво…………..……………….………......,
обем на двигателя ….......….……... куб. см, мощност kW /к.с./..........................……............./............./
екологична категория …………… /Евро 3,4,5 или 6, посочена в свидетелството за регистрация на превозното средство/
година на производство…..………, регистриран в ПП при ОД на МВР - гр. ……………………….,
рег. № ……….…...…………………, № на шаси ....................………………..…...................................,
№ на двигател................…….…................…………………………………………………………….......,
начин на придобиване ……..……………….……, дата на придобиване......................………………...,
№ и дата на митническа декларация ……........................................................……….……….………...,
вид, № и дата на документа за придобиване ………………………...……………….............…………..
Забележки:

1. Когато липсват данни за годината на производство на автомобила, за “година на производство” се попълва
годината на първата му регистрация /независимо дали тя е в страната или в чужбина/.
2. Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за
екологичната категория на автомобила, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

6. Декларирам, че е налице следното обстоятелство за освобождаване от данък върху превозните
средства за лекия или товарния автомобил с технически допустима максимална маса не повече от
3,5 тона /отбележете с “х”/:
лекият автомобил с мощност до 117.64 kW и обем на двигателя до 2000 куб. см е
собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 сто –/ посочва се ЕГН на лицето, № и дата на
издаване

на

решението

и

срока

на

инвалидността

/от…

до…/

за

всеки

от

съсобствениците/

……………………………………………………………………………...……….………………………..………….

………………………………………………………………………….………......………………

превозното средство е на държавен или общински орган или организация на бюджетна
издръжка и има специален режим на движение

превозното средство е линейка или пожарна кола

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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превозното средство е на ДА „Технически операции“ и служи за изпълнение на
дейностите, определени със закон
превозното средство е на дипломатическо представителство или консулство /освобождаване
при условията на взаимност/

превозното средство е на БЧК и се използва за целите на организацията
превозното средство е придобито в техническа неизправност
превозното средство е електрически автомобил

8. Декларирам, че притежаваният лек или товарен автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона е придобит от …………………………………………………..
……………………………………………………...............……………………………………………... и
/трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на лицето/ата/наименование и ЕИК на предприятието/

данъкът за времето до края на годината:/отбележете с “х”/:
е заплатен от предходния собственик
не е заплатен.
Забележка:

В случай че данъкът е заплатен от предходния собственик за времето до края на календарната година в община,
различна от общината, в която се подава настоящата декларация, се прилага копие от платежния документ.

Дата: ................................

Декларатор/и: 1. ………………….
/подпис/

2. ……………………………
/подпис/

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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Приложение № 5

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и
такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение
на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, от повече от едно лице,
при придобиване по наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на
обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение по чл. 59,
ал. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за
движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.
Срок на подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно
средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение по чл.
59, ал. 4 от ЗМДТ или за освобождаване от данък. При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за
предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната,
декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
Срок за плащане - Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до
30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто. За превозното средство, придобито или регистрирано за движение през текущата година данъкът
върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването му, съответно от регистрацията му за
движение.
Какви документи се прилагат - При подаване на декларацията се представят:
- документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма
информация за платения данък при придобиване
- копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен
от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване
на настоящата декларация
- копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на
подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи
- въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. от …………......................................................…….…………………............................………................................
/трите имена на лицето; наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер на чужд гражданин/ ………………………….…………….......…...........................
ЕИК …….………………………………………………………………………………………………………………..
постоянен адрес/седалище …………………………..…………………………………..…………………….….…...
адрес за кореспонденция ….……………………….……………………………….………….……………………....
л.к. №……...…….......…..., издадена на ...........…………….., от ………….……............………………………...….
притежаващ/о ……………………….. идеални части от декларираното превозно средство.
2. чрез ........................................................................................................................……………..…………..……….
/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер на чужд гражданин /………………..…………………………..……………….…..
постоянен адрес: ....……………................................................................................................………………….…...
л.к. №…..…..........……..…, издадена на ….………................., от…….………………...……………………….…..
пълномощно №....…………..., заверено на …………………..от .....................…………………….....………….....
/нотариус/

3. Настоящата декларация се подава на следното основание /отбележете с “х”/:
придобиване на пътно превозно средство, с изключение на лек и товарен автомобил с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
настъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ или
освобождаване от данък
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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подаване на коригираща декларация за пътното превозно средство, с изключение на лек и
товарен автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
4. Декларираното превозно средство притежавам/предприятието притежава в съсобственост със
следните лица и в следните идеални части:
4.1....................................................…….……………………….……............................……….....……………………
/трите имена на лицето;наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин ……..…………………………………………………………..
ЕИК ……………..…………….…………………………………………………………………………………………
постоянен адрес/седалище ….………………………………………..………….…………………………………….
адрес за кореспонденция .…………………………………………........……………………………………………...
л.к. № ……………..…………., издадена на …………….. от …………………………………………...…………..
притежаващо ……………………………… идеални части.
4.2....................................................…….……………………….……............................……….....……………………
/трите имена на лицето;наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин ……..…………………………………………………………..
ЕИК ……………..…………….…………………………………………………………………………………………
постоянен адрес/седалище ….………………………………………..………….…………………………………….
адрес за кореспонденция .…………………………………………........……………………………………………...
л.к. № ……………..…………., издадена на …………….. от …………………………………………...…………..
притежаващо ……………………………… идеални части.
5. Декларирам, че притежавам/представляваното от мен предприятие притежава следното пътно
превозно средство:
вид ....................................……..................................................................…………………...........................................

/мотоциклет, мотопед, автобус, товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, седлови влекач или влекач за ремарке,
товарно или къмпинг ремарке към лек автомобил, моторна шейна, специален автомобил - бетоновоз, бетонпомпа и др., автокран, трактор, други
самоходни машини и др. /

марка ....……...............….......….......…..........................., модел ……………...............…................………..…….…,
модификация……………………..………………….…., вид гориво …..…..….…..………………………….…..…,
обем на двигателя ……………...…............................…. куб. см, мощност kW /к.с./……….....……..... /.............../,
екологична категория …………………… /Евро 3, 4, 5, 6 или ЕЕV, посочена в свидетелството за регистрация на превозното

средство/

брой места /за автобуси/ ………….……, товароносимост /за товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5
т, но не повече от 12 т/ ……...……, товароподемност /за автокранове/ …………………; за влекачи с ремаркета, седлови
влекачи и товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т.: технически допустима
максимална маса………… тона, допустима максимална маса …….…. тона /за влекачи се посочва допустимата
максимална маса на състава от ПС/, брой на осите .…… /за влекачи – брой на осите само на влекача/, вид на окачването
/отбележете с “х”/:

пневматично или прието за еквивалентно на пневматичното;
други системи на окачване
дата на първоначална регистрация в страната …………….., регистрирано в „Пътна полиция“ при ОД на МВР
– гр. ……………………, регистр. № ………………………………….., № на шаси ……......…...........................,
№ на двигателя …………......................………...………………………………………………………………..…,
начин на придобиване ................……..…………………………….…, дата на придобиване...................................,
№ и дата на митн. декларация /при внос/ ..............……..............….................................................................................,
№ и дата на документа за придобиване …………………………………………………………………………….
Забележки: 1. Когато липсват данни за годината на производство на автомобила, за “година на производство” се попълва годината на първата
му регистрация /независимо дали тя е в страната или в чужбина/.
2. Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната
категория на автомобила, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

6. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно
облекчение /отбележете с “х”/:
превозното средство е мотоциклет или мотопед с мощност на двигателя до 74 kW включително, и
съответства на екологична категория Евро 4, 5 или 6, посочена в свидетелството за регистрация на пътното
превозно средство
превозното средство е автобус, товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
влекач за ремарке или седлови влекач, с двигател, съответстващ на екологична категория Евро 3, 4, 5, 6 или
ЕЕV, посочена в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство
превозното средство е автобус, извършващ обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете или в слабонаселени планински и гранични райони, субсидирани от общините и не се използва за
други цели
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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7. Декларирам, че е налице следното основание за освобождаване от данък /отбележете с “х”/:
превозното средство е на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка
със специален режим на движение
превозното средство е линейка или пожарна кола
превозното средство е на ДА „Технически операции“ и служи за изпълнение на дейностите,
определени със закон
превозното средство е на дипломатическо представителство или консулство /освобождаване при условията

на взаимност/

превозното средство е на БЧК и се използва за целите на организацията
превозното средство е придобито в техническа неизправност
превозното средство е електрическо превозно средство от категория L5е, L6e или L7e, определено в
чл. 4 от Регламент /ЕС/ № 168/2013 г.
превозното средство е електрически мотоциклет или мотопед

8. Декларирам, че превозно средство е придобито от ………………………………………..…………….....…..и
/трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на лицето/ата/наименование и ЕИК на предприятието/

данъкът за времето до края на годината:/отбележете с “х”/:
е заплатен от предходния собственик
не е заплатен.

Забележка: В случай че данъкът е заплатен от предходния собственик за времето до края на календарната година в община, различна от
общината, в която се подава настоящата декларация, се прилага копие от платежния документ.

Дата: ................................

Декларатор/и: 1. ………………………
/подпис/

2. ……………………....
/подпис/

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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Приложение № 6

Попълва се от общинската администрация
Община:

Входящ № и дата:
Фамилия и подпис на длъжностното лице, приело декларацията:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси
за облагане с патентен данък
Част І – Вид на декларацията

1. За обстоятелства, свързани с определянето на

3. За прекратяване на патентна дейност >>

патентния данък, включително при започване на

към декларация входящ №

/

патентна дейност >>
2. За промени в обстоятелствата >>
към декларация входящ №

/

2. Име
3. Постоянен
адрес
4. Адрес за
кореспонденция

към декларация входящ №

/

Част ІІ – Задължено лице

1. ЕГН/ЛНЧ
2.1. Собствено име

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място (гр./с.)

3.4. пощенски код

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон

3.7. Факс

Адресът съвпада с
постоянния >>

3.8. E-mail

4.1. Област

4.2. Община

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон

5. Пенсионер

7. Данни за
ЕТ

4. За преминаване към облагане по ЗДДФЛ >>

4.7. Факс

>>

4.8. E-mail

6. Лице с намалена
работоспособност 50
и над 50 на сто

>>

Данни за
експертното
решение на
ТЕЛК/НЕЛК

№ и дата на издаване

№

от

Срок на решението

до

7.1. ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК, определен от Агенцията по вписванията
7.2. Наименование на фирмата

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ на упълномощеното лице
2.1. Собствено име

3. Постоянен
адрес

3.1. Област

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице.

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.2. Община

3.3. Населено място

3.4. Пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон

3.7. Факс

3.8. Е-mail

1
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Част ІV – Обстоятелства, свързани с определянето на данъка за 20… г.
Условия за облагане с патентен данък

Извършвам дейност/и, посочена/и в приложение № 4 от ЗМДТ
Оборотът ми за предходната година не превишава 50 000 лв.
Не съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100,
ал. 2 от ЗДДС
Извършвам с личен труд повече от една дейности, посочени в т. 1-36 от
приложение № 4 на ЗМДТ (ако извършвате една от тези дейности на територията на друга
община, попълнете част VІІ от декларацията)

Други данни:
5

Дата на започване на дейност:
(попълва се, когато дейността
започва през течение на годината)

ден

месец

година

Дата на промяна в обстоятелствата:
(попълва се, когато декларацията е за
промяна на обстоятелствата)

ден

да
да

не
не

да

не

да

не

месец

година

Таблица 1 – Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
стаи
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Общ размер на данъка за дейността (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда” и „две звезди”.

Таблица 2 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници, барове и
питейни заведения, с изключение на бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
КатеАдрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
обекта
гория
места (лева)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Общ размер на данъка за дейността (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”.
В колона „Брой места” се посочва броят на местата за консумация, включително на открито.

Таблица 3 – Питейни заведения - бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Общ размер на данъка за дейността (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
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Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Нетна
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
търговска (лева)

площ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5 Общ размер на данъка за дейността (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
В колона „Нетна търговска площ” се посочва площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е
достъпна за купувачите – в кв. м.

Таблица 5 – Платени паркинги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой места за
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
паркиране
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Общ размер на данъка за дейността (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

Таблица 6 – Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)

Прилагам копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците >>
№
Наименование на
Зона
дейността
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)

6.1

Брой работни
места
общо

за
чираци

Данък
(лева)

6.2
6.3
6.4

Общ размер на данъка за дейността (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
В колона „за чираци” се посочва броят на работните места, които са за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите. „Работно място” е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или
услуга от едно лице.
6.5

Таблица 7 – Машинописни и/или копирни услуги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№ Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
устройства
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Общ размер на данъка за дейността (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)
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Таблица 8 – Игри с развлекателен или спортен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжения
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Общ размер на данъка за дейността (8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6)

В колона „Наименование” се посочва наименованието на играта с развлекателен или спортен характер: развлекателни игрални
автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон; минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели,
пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла; зали за боулинг и кегелбан, билярд. „Развлекателни игрални автомати” са игрални
автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за
ползване или за игра на автомата.
В колона „Брой съоръжения” за дейност „зали за боулинг и кегелбан” се посочва броят на игралните коридори, а за „билярд” – броят на
масите.

Таблица 9 – Фитнес центрове и спортни зали

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Фитнес Площ на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
на обекта
уреди
обекта

(брой)

9.1

(кв. м)

9.2
9.3
9.4
9.5

Общ размер на данъка за дейността (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)

Таблица 10 – Химическо чистене, пране и гладене

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Наименование на
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжението

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Общ размер на данъка за дейността (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)

В колона „Брой” се посочва броят на съответните съоръжения. „Съоръжение” е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в
дейността – перални машини, гладачни преси, сушилни машини и др.)

Таблица 11 – Мелничарски услуги – мелници за брашно

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Дължина на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
млевната линия

(в линейни см)

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Общ размер на данъка за дейността (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4)
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Таблица 12 – Мелничарски услуги – мелници за фураж стационарни
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
мелници
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Общ размер на данъка за дейността (12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4+ 12.5)

Таблица 13 – Услуги с атрактивен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Наименование
Зона

Брой
оборудване

13.1

(отбележете, ако извършвате

Брой
места

Данък
(лева)

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Общ размер на данъка за дейността (13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5)

В колона „Наименование” се посочва съответната услуга с атрактивен характер.
Услуги с атрактивен характер са услуги за:
- разходки с: корабчета, лодки, яхти, влакчета, файтони;
- предоставяне за ползване на: джетове, водни ски, водни планери и сърфове; водни колела, включително надуваеми, водни
увеселения; зимни ски, ски-екипировка, зимни кънки, сноубордове, шейни, велосипеди, рикши, детски колички и моторчета;
- други забавления: въртележки, виенски колела, стрелбища, блъскащи се колички.

Таблица 14 – Обучение на водачи на моторни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид на моторното
Брой
Регистрационни

14.1
14.2

превозно средство
(МПС)
Мотопеди
Мотоциклети
Други МПС:

МПС

номера

(отбележете, ако извършвате

Зона

Данък
(лева)

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Общ размер на данъка за дейността (14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6)

Таблица 15 – Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Брой МПС
Регистрационни номера
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Общ размер на данъка за дейността (15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5)
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Таблица 16 – Услуги със земеделска и горска техника

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид техника
Брой
Регистрационни
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

(отбележете, ако извършвате

номера

Зона

Комбайни
Трактори
Тракторни ремаркета
Самоходни шасита
Др. самоходни и самодвижещи се машини
Прикачни, навесни и
стационарни машини
Общ размер на данъка за дейността (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5 + 16.6)

Таблица 17 – Други дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ
№

17.1

Данък
(лева)

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Зона

Личен
труд

да
да
да
да
да
да
да
да
да

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Наети
лица

да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Данък
(лева)

Общ размер на данъка за дейността (17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5 + 17.6 + 17.7 + 17.8 + 17.9)
1. В колона „Наименование на дейността” посочете наименованията на извършваните патентни дейности, за
които в декларацията не са предвидени отделни таблици, а именно:

17.10

дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; търговия, изработка и услуги с изделия от благородни метали;
обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; часовникарски услуги; тапицерски услуги; автомивки; ремонт, регулиране и
балансиране на гуми; авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на
моторни превозни средства; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника,
уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти;компаньонки и компаньони; масажистки и масажисти; гадатели,
екстрасенси и биоенерготерапевти; фотографски услуги; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; заложни къщи; продажба на
вестници, списания, българска и преводна литература; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и др.).

2. В колона „Личен труд” отбележете „да”, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година.
3. В колона „Наети лица” отбележете „не”, ако извършвате дейността лично и не наемате работници за тази
дейност през цялата година.

Част V – Обстоятелства при прекратяване на патентна дейност през 20…. г.
№

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Дата на прекратяване на
дейността
(ден, месец, година)

1
2
3
4
5
6

Тази част не се попълва при прекратяване на дейностите „Средства за подслон и места за настаняване с
не повече от 20 стаи” и „Заведения за хранене и развлечения”.
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Част VІ – Обстоятелства за преминаване към облагане по ЗДДФЛ в случаите
по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ
№

Първо
Второ
тримесечие тримесечие

Описание на обстоятелствата

Трето
тримесечие

Четвърто
тримесечие

В рамките на 12 последователни месеца е
прекратена патентна дейност и/или е образувано
1
ново предприятие, което извършва патентна да не
дейност и сумарният оборот на двете е повече от
50 000 лв. за 12 последователни месеца.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
В рамките на текущата година оборотът
2
да не
превишава 50 000 лв.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
Регистрация по ЗДДС в рамките на текущата
3
да не
година, с изключение на регистрация за ВОП.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
На редове 1, 2 и 3 срещу всяко обстоятелство оградете верния отговор („да” или „не”) и посочете кога е възникнало
съответното обстоятелство, като отбележите с „Х” месеца на възникването му.

№
1

Част VІІ – Дейност, извършвана с личен труд на територията на друга община

Наименование на
дейността

Община

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

2
3
4

Ден

месец

година

Подпис на декларатора

Ден

месец

година

Подпис на упълномощеното лице

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ
за подаване и попълване на декларацията
Основание за подаване на декларацията

4. Когато следва да преминете към облагане по общия ред на
ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ. В този случай
попълнете част VІ от декларацията.
В част І посочете вида на декларацията, като в съответното
квадратче към т. 1, 2, 3 или 4 впишете „Х”.
В част ІІ посочете адрес за кореспонденция само ако се
различава от постоянния Ви адрес. Когато адресът за
кореспонденция съвпада с постоянния адрес, в съответното
квадратче впишете „Х”.
Част ІІІ се попълва само ако декларацията се подава чрез
упълномощено лице.
При липса на достатъчно място за описване на
обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в
таблиците към Част ІV от декларацията, приложете списък с
допълнителни редове към съответната таблица.

Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица,
включително
еднолични
търговци,
извършващи
дейности, доходите от които се облагат с патентен
данък.
Кога подавате декларация
1. Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето
на патентен данък.
Дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на
следните условия:
 извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4
на ЗМДТ;
 оборотът Ви за предходната година не превишава
50 000 лв.;
 не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на
регистрация за вътреобщностно придобиване по
чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
2. Когато през течение на годината се променят
обстоятелствата, въз основа на които сте определили
патентния данък.
При подаване на декларация за обстоятелства, свързани с
определянето на данъка, или за промени в обстоятелствата,
попълнете съответните данни в част ІV от декларацията и
таблиците към нея.
3. Когато през течение на годината прекратите дейност, за
доходите от която се дължи патентен данък. В този случай
попълнете част V от декларацията.

Как подавате декларацията
Декларацията можете да подадете:
 лично или чрез упълномощено лице;
 по пощата с обратна разписка.
Къде подавате декларацията
Декларацията се подава в:
1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност;
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място;

7

БРОЙ 107

ДЪРЖАВЕН

3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице;
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка:
 до 31 януари на годината, за която се подава
декларация
 непосредствено преди започване на дейността, когато
дейността започва след 31 януари.
2. За всички промени в обстоятелствата, включително при
прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от
настъпването на обстоятелствата.
3. За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края
на месеца, следващ месеца, през който са възникнали
обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

4. Лицата, които използват работно място за обучение на
чираци по смисъла на Закона за занаятите, заплащат 50 на
сто от определения патентен данък за съответното работно
място, ако извършват някоя от следните дейности: бръснарски
и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр.
Намалението се ползва, при условие че към декларацията е
приложено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответната
регионална занаятчийска камара.

Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата
година и в същия срок заплатите пълния размер на
патентния данък, определен съгласно декларираните
обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.
Какво трябва да имате предвид при изчисляването на
данъка

Какви са сроковете за внасяне на данъка

1. Когато започвате или прекратявате дейност през течение на
годината (с изключение на дейностите „средства за подслон и
места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за
хранене и развлечения”), данъкът се определя пропорционално
на броя на тримесечията на извършване на дейността,
включително тримесечието на започване или прекратяване на
дейността.

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:
1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
2. за второ тримесечие – до 30 април ;
3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение
на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася
в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

2. Когато в рамките на една патентна дейност (с изключение на
дейностите „средства за подслон и места за настаняване с
не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”)
през течение на годината се промени обстоятелство във връзка
с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края
на годината, включително за тримесечието на промяната, се
определя на базата на размера на данъка, определен
съобразно промените в обстоятелствата.

Къде се внася данъкът
Патентният данък се внася в приход на:
1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място
3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

3. Когато в рамките на една от патентните дейности „средства
за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи” и
„заведения за хранене и развлечения” през течение на годината
се промени обстоятелство, което води до определяне на
патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се
дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно
промените в обстоятелствата.

Какви санкции се налагат

Какви данъчни облекчения можете да ползвате

1. До 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за подаване на
декларацията след законоустановения срок;
2. До 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за непосочване или
невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до
определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък.

При облагане с патентен данък можете да ползвате данъчни
облекчения в следната поредност:
1. Физически лица, включително еднолични търговци, с 50
и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с
влязло в сила решение на компетентен орган, ползват
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако
извършват дейността лично и не наемат работници за тази
дейност през цялата данъчна година;

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона
за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защитата на информация, и се обработват
само във връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Общинските администрации.

2. Физически лица, включително еднолични търговци,
които извършват с личен труд през цялата данъчна година
два или три вида патентна дейност, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък e с
най-висок размер. За ползване на облекчението е необходимо
дейностите да се извършват с «личен труд», т.е. без да се
наемат работници. Облекчението не се прилага при
извършване на повече от три дейности, както и при извършване
на следните дейности: „услуги с атрактивен характер”,
„обучение на водачи на моторни превозни средства”, „услуги
„Пътна помощ” на пътни превозни средства” и „услуги със
земеделска и горска техника”.

11283

С Т Р. 2 0 5

дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и
плетачни
услуги;
обущарски
и
шапкарски
услуги;
металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги,
ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни
услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки;
маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги;
ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски
услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди,
аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални
инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети
под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на
чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт
на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на
велосипеди, коминочистачни услуги; продажба на вестници,
списания, българска и преводна литература;

Какви са сроковете за подаване на декларацията

3. Физически лица, включително еднолични търговци,
които са пенсионери, извършват дейността лично и не
наемат работници през цялата данъчна година, заплащат 50
на сто от определения патентен данък за следните дейности:

ВЕСТНИК

8

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и решение
на общинския съвет Управителният съвет на
Националния компенсационен жилищен фонд
утвърждава промяна в персонални състави на
местни комисии по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ,
както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при община Правец, Софийска област (ДВ, бр. 31
от 2016 г.), като:
– о сво б ож да ва К ат я Ве скова С и меоно ва – председател на местната комисия;
– утвърждава Албена Василева Петрова за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 244,
прието с протокол от 5.10.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Правец.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при община Чепеларе, област Смол ян (ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), като:
– освобож да ва Па н т елей С т оянов Мемцов – председател на местната комисия;
– утвърждава Наталия Златкова Каварджиева
за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 588,
прието с протокол № 49 от 25.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе.
3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при община Хасково, област Хасково (ДВ, бр. 31
от 2016 г.), като:
– освобож дава Евгени Димитров Консулов – председател на местната комисия;
– утвърждава Велин Смиленов Балкански за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 803,
прието с протокол № 40 от 30.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Хасково.
Новоутвърдените председатели на местни
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.
Председател:
Т. Стоянов
11207

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1154-ИК
от 11 декември 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
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Признава придобитата от Георги Александров
Тонков квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което
не спира неговото изпълнение.
За председател:
Д. Йорданова
11113
РЕШЕНИЕ № 1162-ИК
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти
и инвестиционни консултации относно финансови
инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор реши:
Признава придобитата от Мадлен Иванова
Минева квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което
не спира неговото изпълнение.
За председател:
Д. Йорданова
11114
РЕШЕНИЕ № 1163-ЖЗ
от 13 декември 2018 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление вх. № РТ-10-26-28 от 17.10.2018 г.,
допълнено на 6.11.2018 г., на 22.11.2018 г. и на
28.11.2018 г., подадено от законните представители
на „ДЗИ – Животозастраховане“ – ЕАД, ЕИК
121518328, и „ОББ – Животозастраховане“ – ЕАД,
ЕИК 175145637.
Със заявлението е предявено искане на основание чл. 230, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ)
за издаване на разрешение за преобразуване чрез
вливане на „ОББ – Животозастраховане“ – ЕАД,
със седалище София, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б, в „ДЗИ – Животозастраховане“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша № 89Б.
Предвид гореизложеното на основание чл. 13,
ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов
надзор и чл. 230, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
Разрешава преобразуване чрез вливане на
„ОББ – Ж и во т о з ас т ра хова не“ – Е А Д , ЕИ К
175145637, със седалище София, район „Триадица“,
бул. Витоша № 89Б, в „ДЗИ – Животозастрахо-
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ване“ – ЕАД, ЕИК 121518328, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Витоша № 89Б.
За председател:
Д. Йорданова
11115

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1942
от 10 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
11161
ЗАПОВЕД № РД-18-1943
от 10 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Научене, община Нова Загора,
област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.06.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
11162
ЗАПОВЕД № РД-18-1944
от 11 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Опанец, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.07.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
11163
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 546
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стралджа, реши:
Одобрява окончателния проект на общия
устройствен план на община Стралджа ведно с
отделните части към него: правила и нормативи
за прилагане на общия устройствен план, екологична оценка, опорен план, сборна схема на
инженерната инфраструктура, схема собственост,
схема горски територии, схема културно историческо наследство и схема транспорт.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Ж. Ангелов
11173

СЪДИЛИЩА
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 290/2018 г. по предявено на 6.11.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров срещу Ерджан Исмаилов
А хмедов с постоянен адрес: област Разград,
община Разград, с. Ясеновец, ул. Люлин № 26,
и настоящ адрес: област Благоевград, община
Сандански, гр. Сандански, ул. Надежда № 48, и
Фатме Хюсеин Ахмедова с постоянен и настоящ
адрес: област Разград, община Разград, с. Ясеновец,
ул. Люлин № 26, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 113 198 лв.,
формирана като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ерджан Исмаилов
Ахмедов и Фатме Хюсеин Ахмедова:
– Изградена жилищна сграда с площ 153 кв. м
в дворно място с площ 880 кв. м, съставляваща
урегулиран поземлен имот № VII-136 от квартал
28 по плана на с. Ясеновец, община Разград,
одобрен със Заповед № 202 от 2008 г. на Община
Разград, при граници: север – поземлен имот
№ VI-130, изток – поле, край на регулацията,
юг – поземлен имот № ІХ-133 и поземлен имот
№ VІІІ-136, запад – улица. Пазарната стойност
на изградената жилищна сграда към настоящия
момент е 89 658 лв.
– Лек автомобил марка/тип „Джип“, модел
„Гранд Чероки CRD“, pег. № РР6871АР, дата на
първоначална регистрация 22.05.2002 г., рама
№ 1J8G8E8232Y121354, двигател: без номер. Пазарната стойност към настоящия момент е 6050 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320
Д“, pег. № РР6272АТ, дата на първоначална регистрация 1.01.2001 г., рама № WBAAS71020CH01563,
двигател № 204D484019873. Пазарната стойност
към настоящия момент е 4090 лв.
– Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № РР9304ВС, дата на първоначална регис-
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трация 2.09.1999 г., рама № WF0LXXGBVLXY47180,
двигател № 4GDXY47180. Пазарната стойност към
настоящия момент е 4300 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм) от Ерджан
Исмаилов Ахмедов и Фатме Хюсеин Ахмедова:
– Сумата в размер 3400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № РР2873АН, дата на
първоначална регистрация 22.01.1993 г., рама
№ WVWZZZ31ZPE136315, двигател № AAZ279307.
– Сумата в размер 5700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Е 220
Д, pег. № РР3465АР, рама № WDB2100041 А154374,
двигател № 60491200016462.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.03.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
11270
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
31. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ свиква общо събрание на
23.02.2019 г. в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“, Пловдив, ул. Димитър Талев
№ 49, ет. 2, зала „Библиотека“. Регистрацията на
присъстващите започва в 10,30 ч. на 23.02.2019 г.
(събота) на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден от 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. За делово провеждане на ОС УС
кани всички делегирани членове на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, определени
съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, да се явят в
деловодството на сдружението в работно време в
срок до 16 ч. на 22.02.2019 г. (петък), за да платят
членския си внос, както и да получат заверка в
членската си карта или нова такава, с която ще
могат да се легитимират и да вземат участие в
гласуването на ОС.
11213

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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