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ЗАКОН

за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

27 051 399,4

Данъчни приходи

1.1.
1.2.

24 192 000,0

Корпоративен данък

2 571 400,0

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

1.4.

Данък върху добавената стойност

1.5.

Акцизи

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

1.8.
2.

79 800,0
4 306 600,0
11 220 000,0
5 580 000,0
46 000,0
234 200,0

Други данъци

154 000,0

Неданъчни приходи

2 859 399,4

(2) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

II.

РАЗХОДИ

15 817 840,1

1.

Текущи разходи

13 282 823,5

в т.ч.
1.1.

Персонал

6 735 875,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 258 578,2

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

1.2.3.

ска цел

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

1.3.

Лихви

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 135 197,8
117 197,7
6 182,7
622 632,2
1 738 039,0
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№

ВЕСТНИК

Показатели
1

2.
2.1
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
III.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
IV.

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия
По бюджета на съдебната власт
По бюджета на Народното събрание
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
Предоставени трансфери за:
в т.ч.
Общините
Държавното обществено осигуряване
Националната здравноосигурителна каса
в т.ч.
– от Министерството на здравеопазването
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
Получени трансфери от:
в т.ч.
Държавното обществено осигуряване
– за Министерството на труда и социалната политика
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
– за Министерството на здравеопазването
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

БРОЙ 104
Сума
(хил. лв.)
2
2 419 674,9
1 970 680,2
448 994,7
16 241,7
18 000,0
81 100,0
80 000,0
600,0
500,0
15 255 424,0
15 268 824,0
4 934 247,9
6 330 055,2
2 100 511,0
83 400,0
515 578,5
246 780,2
13 400,0
7 400,0
4 000,0
250,0
3 150,0
1 462 555,7

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

Сума
(хил. лв.)
2
-5 484 420,4

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния
бюджет за 2021 г., както следва:
№

VІ.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

5 484 420,4

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Съдебни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

109 000,0
109 000,0
93 000,0
2 148,0
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№

1.3.
1.4.
II.

ВЕСТНИК

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 842,0

Други приходи

5 010,0

РАЗХОДИ

880 317,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

2.1.

С Т Р. 5

851 347,0
28 370,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

28 370,0

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

3.
III.
1.

600,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

771 317,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

771 317,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2021 г., както следва:
Органи на съдебната власт

Сума
(хил. лв.)

1

2

Висш съдебен съвет

52 551,2

Върховен касационен съд

22 722,4

Върховен административен съд

25 754,2

Прокуратура на Република България

330 268,4

Съдилища на Република България

434 162,2

Национален институт на правосъдието

4 387,1

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

9 871,5

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

Всичко:

880 317,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от органите на съдебната власт, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

134 522,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

121 856,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се
нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на
чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за
приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на
конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след
приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2021 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет,
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в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 500,0

Неданъчни приходи

1.

1 500,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.
II.

430,0
50,0

Други приходи

-192,0

РАЗХОДИ

83 015,4

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

2.1.

1 212,0

75 485,0
7 030,4

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 030,4

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

3.
III.
1.

500,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

81 515,4

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

81 515,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“

53 050,9

в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
2.

Функционална област „Осигуряващи дейности“

3.

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

4.

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

500,0
28 201,5
1 173,0
590,0
83 015,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Народното събрание, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

26 477,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

29 385,4

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2021 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на
Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области
по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по
реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст
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С Т Р. 7

на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите
по ал. 1, раздел II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по
реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст
на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите
по ал. 1, раздел II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по ал. 1, раздел II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за
тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2021 г. председателят на Народното събрание представя в
Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната
бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

Неданъчни приходи

1.
1.1.
II.

40,0

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

РАЗХОДИ

21 648,7

Текущи разходи

1.

20 724,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

18 776,7

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

924,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

21 608,7

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

21 608,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението
на публичните средства и дейности“

21 648,7

Всичко:

21 648,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Сметната палата, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

2 872,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

2 872,0

С Т Р.
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Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

8 976,5

Текущи разходи

1.

8 776,5

в т.ч.
1.1.

Персонал

6 044,5

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

200,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

8 976,5

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

8 976,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

Наименование на функционалната област
1
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на
президента на Република България“
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
8 976,5
8 976,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Администрацията на президента, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

2 882,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

2 882,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
2.
2.1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Сума
(хил. лв.)
2
12 681,4
12 681,4
607,0
7 933,0
4 141,4
131 353,8
127 360,1
62 245,4
38 770,0
38 770,0
481,2
3 993,7
3 993,7

БРОЙ 104
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№
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

Показатели
1
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 9
Сума
(хил. лв.)
2
118 672,4
119 018,4
-346,0
-346,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

3.

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

30 915,9

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

39 039,2

5.

Политика в областта на архивното дело

6.

Бюджетна програма „Администрация“

11 546,2

7.

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

26 846,7

14 375,7
509,1

8 121,0

7.1.

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

16 148,0

7.2.

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“

10 698,7

Всичко:

131 353,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерския съвет, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

66 930,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

66 903,3

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по
реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
№

1.

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

За източноправославното вероизповедание – на Българската православна
църква – Българска патриаршия, в т. ч.:

31 000,0

1.1.

Рилски манастир

600,0

1.2.

Троянски манастир

200,0

1.3.

Бачковски манастир

200,0

2.

За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание

3.

За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската
източноправославна епархия в Западна и Средна Европа

800,0

За Българските православни църковни общини в чужбина

700,0

4.

5 770,0

С Т Р.
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Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

5.

За Католическата църква в България

200,0

6.

За протестантските вероизповедания в България

160,0

7.

За Религиозната общност на евреите в България

70,0

8.

За Арменската Апостолическа православна света църква
Всичко:

70,0
38 770,0

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

5 579,6

Текущи разходи

1.

5 479,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

5 179,6

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

100,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

100,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 579,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 579,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Върховенство на Конституцията“

5 579,6

Всичко:

5 579,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Конституционния съд, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

400,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

398,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Сума
(хил. лв.)
2
3 639,2
3 568,2
2 478,2
71,0
71,0

БРОЙ 104
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№
III.
1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

Показатели
1
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 1 1
Сума
(хил. лв.)
2
3 639,2
3 639,2

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Защита правата на гражданите“

3 639,2

Всичко:

3 639,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Омбудсмана, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

1 159,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1 159,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.

Други приходи

II.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

79 030,4
79 030,4
75 352,0
753,0
2 218,0
707,4
677 582,5
629 083,4

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.
1.3.
2.
2.1.
III.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

415 479,1
6 182,7
6 182,7
1 533,6
48 499,1
48 499,1

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

598 552,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

604 098,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.
3.
3.1.

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

-5 405,0
-5 405,0
-141,4
-141,4

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1

Сума
(хил. лв.)
2

1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

130 652,8

2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

450 656,6

3.

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

51 108,0

4.

Политика в областта на управлението на дълга

5.

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

5.1.
6.

3 877,7
296,7

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

296,7
40 990,7
677 582,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на финансите, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

260 446,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

260 446,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени дължими, но неизплатени към 31 декември 2019 г. средства
за левови компенсации на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по одобрени до
същата дата от местните комисии към общините списъци съгласно Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.
II.
1.

Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

46 679,2
46 679,2
34 644,0
7 845,2
250,0
3 940,0
150 557,9
137 154,9

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

ска цел

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

37 586,7
800,0
800,0
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

8 203,0
8 203,0
5 200,0
103 878,7
104 028,7
-150,0
-150,0

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

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

1.
2.
3.

Сума
(хил. лв.)
2
128 447,7
1 189,7
20 920,5
150 557,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на външните работи, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

111 945,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

111 945,6

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 5 200 хил. лв. и субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ
общо в размер на 800 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели,
като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.
II.
1.

Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

44 000,0
44 000,0
40,0
29 300,0
1 080,0
13 580,0
1 625 116,7
1 477 820,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1 205 066,0
3 460,0
3 198,0

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел

262,0

в т.ч.
Съюз на ветераните от войните в България

1.2.2.1.
1.3.

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

262,0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 175,0
147 296,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

147 296,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 581 116,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 616 695,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

Предоставени трансфери (-)

2.1.1.

-35 578,6
-35 578,6

– за държавните висши училища

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-35 578,6

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1

1.

Политика в областта на отбранителните способности

2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност
Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
1 530 716,4
94 400,3
1 625 116,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на отбраната, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

386 360,5

407 311,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши
училища, както следва:
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

2.

Национален военен университет „Васил Левски“

3.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

4.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
Всичко:

9 403,9
15 040,3
7 418,4
3 716,0
35 578,6

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на
Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.),
могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк
в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при
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условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа
като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и
Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската
народна банка.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

232 000,0

Неданъчни приходи

1.

232 000,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

84 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

120 564,0

РАЗХОДИ

1 950 273,4

Текущи разходи

1.

40 500,0

1 935 326,4

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 813 336,4

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

14 947,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

14 947,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 718 273,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 728 566,4

2.

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

2.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-10 293,0
-10 293,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

1 139 916,1

2.

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

274 479,8

3.

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

332 486,7

4.

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

203 390,8
1 950 273,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

172 800,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

131 701,0

С Т Р.
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Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г., както следва:
№
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
61 500,0
61 500,0
61 264,0
36,0
200,0
364 814,9
350 307,9
281 708,7
690,0

14
14
303
303

690,0
507,0
507,0
314,9
314,9

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на правосъдието
Политика в областта на изпълнение на наказанията
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

1.
2.
3.

Сума
(хил. лв.)
2
126 986,4
225 963,9
11 864,6
364 814,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
88 539,1
81 642,6

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от
2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението
на числеността на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ със 134 щатни
бройки и на Главна дирекция „Охрана“ с 66 щатни бройки за обезпечаване на възложените им със
закони функции.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., както следва:
№

I.
1.
1.1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси

26 400,0
26 400,0
23 550,0
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 000,0

1.4.

Други приходи

-3 200,0

II.
1.

РАЗХОДИ

50,0

1 838 147,4

Текущи разходи

1 826 027,4

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

174 187,4
14 924,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

9 554,6

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 369,4

в т.ч.
1.2.2.1.

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

709,6

1.2.2.2.

Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“

282,9

1.2.2.3.

Сдружение „Съюз на слепите в България“

722,2

1.2.2.4.

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“

212,8

1.2.2.5.

 ооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните
К
кооперации“

478,4

1.2.2.6.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“

112,7

1.2.2.7.

Сдружение „Съюз на глухите в България“

372,6

1.2.2.8.

Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

406,0

1.2.2.9.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“

92,0

1.2.2.10.

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

193,2

1.2.2.11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312,8

1.2.2.12.

Сдружение „Център за психологически изследвания“

287,5

1.2.2.13.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

1.2.2.14.

Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

52,9

1.2.2.15.

Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

59,8

1.2.2.16.

Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

1.2.2.17.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

1.2.2.18.

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“

230,0

1.2.2.19.

 ооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в БълК
гария“

113,9

1.2.2.20.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“

51,8

1.2.2.21.

Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“

59,8

1.3.
2.
2.1.
III.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.
2.1.1.

Получени трансфери (+)
– от Държавното обществено осигуряване

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

59,8

236,9
51,8

1 609 978,0
12 120,0
12 120,0
1 811 747,4
1 807 747,4
4 000,0
4 000,0
4 000,0
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(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници
и трудовата миграция

2.

Политика в областта на трудовите отношения

3.

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на
жените и мъжете

269 897,6

4.

Политика в областта на хората с увреждания

721 971,4

5.

Политика в областта на социалното включване

673 060,4

6.

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

7.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

137 642,4
20 286,5

1 078,2
14 210,9
1 838 147,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

1 663 191,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1 663 191,9

(4) Утвърждава разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в общ
размер до 47 млн. лв. за изплащане на годишната финансова подкрепа по чл. 64.
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

Сума
(хил. лв.)
2
37 500,0
37 500,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 400,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

II.
1.

РАЗХОДИ

29 260,0

-160,0
783 982,0

Текущи разходи

747 126,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

332 082,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

222 697,4

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

217 497,4
5 200,0

в т.ч.
1.2.2.1.
1.3.
2.

Български Червен кръст
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи

5 200,0
20 800,0
36 855,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

15 600,0

2.2.

Капиталови трансфери

21 255,4
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№

2.2.1.
III.
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.
2.1.1.
IV.
V.
1.

ВЕСТНИК

Показатели
1
в т.ч.
Български Червен кръст
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Получени трансфери (+)
– от Държавното обществено осигуряване
Предоставени трансфери (-)
– за Националната здравноосигурителна каса
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

С Т Р. 1 9
Сума
(хил. лв.)
2
1 000,0
796 482,0
876 732,0
-80 250,0
3 150,0
3 150,0
-83 400,0
-83 400,0
50 000,0
-50 000,0
-50 000,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
Политика в областта на диагностиката и лечението
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
Бюджетна програма „Администрация“

1.
2.
3.
4.

Всичко:

Сума
(хил. лв.)
2
144
572
37
30
783

455,3
225,1
133,1
168,5
982,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
449 838,7
449 838,7

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни
заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект
„Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2021 г. на медицинска апаратура
и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените
средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани
средства от минали години и текущо възстановяваните през 2021 г. постъпления по Револвиращия
инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи

Сума
(хил. лв.)
2
14 855,0
14 855,0
875,0
13 703,7
40,0
236,3
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№

ВЕСТНИК

Показатели

1
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
1.1.
Персонал
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
в т.ч.
1.2.2.1.
Македонски научен институт
1.2.2.2.
Българско сдружение на родовете от Македония
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2.
Капиталови разходи
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2.1.
Получени трансфери (+)
2.2.
Предоставени трансфери (-)
2.2.1.
в т.ч. за Българската академия на науките
2.2.2.
за държавните висши училища
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
3.1.
Предоставени трансфери (-)
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
II.
1.

БРОЙ 104
Сума
(хил. лв.)
2
808 219,6
783 821,4
488
43
7
7

625,5
283,1
389,1
254,1
135,0

100,0
35,0
16,0
11 598,2
11 598,2
12 800,0
795 364,6
1 481 445,8
-681 081,2
1 875,0
-682 956,2
-117 857,0
-565 099,2
-5 000,0
-5 000,0
2 000,0
-2 000,0
-2 000,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

703 550,4

2.

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

97 403,1

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

7 266,1
808 219,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

325 909,6

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

317 956,6
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(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Българска академия на науките

2.

Технически университет – София

59 484,6

3.

Технически университет – Варна

13 051,7

4.

Технически университет – Габрово

5.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

6.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

7 950,0

7.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

8 402,9

8.

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

7 624,2

9.

Лесотехнически университет – София

10 077,5

10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

17 983,0

11.

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

12.

Университет за национално и световно стопанство – София

26 639,0

13.

Икономически университет – Варна

11 849,0

14.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

15.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

16.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

18 607,7

17.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

30 762,9

18.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

17 959,4

19.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

12 671,1

20.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

19 252,3

21.

Аграрен университет – Пловдив

9 766,4

22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив

4 174,4

23.

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

5 988,3

24.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

5 851,7

25.

Национална художествена академия – София

7 022,7

26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

5 513,7

27.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

2 747,3

28.

Медицински университет – София

29.

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

30 169,2

30.

Медицински университет – Пловдив

24 862,2

31.

Медицински университет – Плевен

12 920,3

32.

Тракийски университет – Стара Загора

23 926,6

33.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

3 714,4

34.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

1 620,2

Всичко:

117 857,0

7 119,0
18 182,2

6 308,1

5 326,4
85 496,5

42 074,3

682 956,2

(5) В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване
на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с прехвърлянето на функциите и дейността на
Лабораторията за допингов контрол от Антидопинговия център към Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби.
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Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2021 г., както следва:
№

Показатели

1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
1.1.
Персонал
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
в т.ч.
1.2.2.1.
Национален дарителски фонд „13 века България“
1.2.2.2.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
1.2.2.3.
Съюз на народните читалища
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2.
Капиталови разходи
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2.1.
Получени трансфери (+)
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
1.

Сума
(хил. лв.)
2
33 000,0
33 000,0
500,0
33 300,0
100,0
-900,0
244 677,1
234 264,1
153 322,7
8 324,2
22 318,0
18 600,0
3 718,0
226,0
412,0
140,0
274,8
10 413,0
10 413,0
211 677,1
208 264,6
3 412,5
3 412,5

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно
наследство
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство
в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

1.
2.
3.

Сума
(хил. лв.)
2
27 292,9
211 851,3
5 532,9
244 677,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на културата, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

90 832,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

90 832,4
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Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г., както
следва:
№
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
III.
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
IV.
V.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Получени трансфери (+)
– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда
Предоставени трансфери (-)
в т.ч. за Българската академия на науките
за Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

42 550,0
42 550,0
41 650,0
603,4
1 020,0
-723,4
64 645,8
61 257,1
42 629,0
150,0
3 388,7
3 388,7
22 095,8
58 795,8
-36 700,0
6 000,0
6 000,0
-42 700,0
-675,0
-40 150,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

31 539,6

2.

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

13 526,3

3.

Бюджетна програма „Администрация“

19 579,9

Всичко:

64 645,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

28 500,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

21 398,9
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Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г., както следва:
№

Показатели

1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
1.1.
Персонал
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
в т.ч.
1.2.2.1.
Български институт за стандартизация
2.
Капиталови разходи
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2.1.
Предоставени трансфери (-)
2.1.1.
– за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
2.1.2.
– за Държавно предприятие „Държавна петролна компания“
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
3.1.
Предоставени трансфери (-)
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
1.

Сума
(хил. лв.)
2
27 074,8
27 074,8
18 815,0
6 728,8
3 173,0
-1 642,0
101 329,3
99 928,2
47 479,8
25 050,0
23 130,0
1 920,0
1 850,0
1 401,1
1 401,1
74 254,5
132 425,2
-58 072,7
-58 072,7
-22 401,0
-35 671,7
-98,0
-98,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

74 163,1

2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

18 245,5

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

8 920,7
101 329,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на икономиката, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

54 959,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

52 959,6
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Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.2.
III.
1.
IV.
V.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
171 768,0
171 768,0
2 642,0
4 300,0
164 826,0
73 724,0
55 177,5
8
42
42
18
1
17
-97
-97

688,0
872,7
872,7
546,5
000,0
546,5
924,0
924,0
120,0
-120,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

2.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

68 268,8
5 455,2
73 724,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

64 771,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

64 771,0

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 10 400 хил. лв. по Наредбата
за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода
2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани
за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

5 184,8
5 184,8
578,1
2 150,0
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

340,0
2 116,7
25 053,0
24 853,0
3 657,7
200,0
200,0
19 868,2
19 868,2

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

2.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

22 037,4
3 015,6
25 053,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на туризма, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
23 365,3
21 365,3

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

564 445,7
564 445,7

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 530,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 485,3

1.4.
II.
1.

Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

559 980,4

1 450,0
910 921,1
423 379,3

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

ска цел

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

88 736,7
540,0
540,0
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1
Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

С Т Р. 2 7
Сума
(хил. лв.)
2
487 541,8

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

487 541,8

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

346 475,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

371 266,2

2.

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

-24 790,8

2.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-24 790,8

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика 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

3 588,0

2.

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

852 309,1

3.

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

34 367,8

4.

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

4.1.

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

984,0

4.2.

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

3 333,0

5.

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Всичко:

4 317,0

16 339,2
910 921,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както
следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

591 078,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

820 407,9

(4) Размерът на показателите по ал. 3, т. 2 може да бъде увеличен във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,
както и във връзка с изпълнението на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) и
Постановление № 336 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ (ДВ, бр. 99 от 2019 г.).
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Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.,
както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

149 386,0

Неданъчни приходи

1.

149 386,0

1.1.

Държавни такси

72 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

62 386,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.

Други приходи

II.

РАЗХОДИ

243 475,2

Текущи разходи

1.

2 000,0
13 000,0
234 718,2

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

154 961,1

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

24 000,0
24 000,0

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

8 757,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 757,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

94 089,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

141 999,2

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-31 536,2

2.1.

Предоставени трансфери (-)

2.1.1.
3.

-31 536,2

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

3.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-31 536,2
-16 373,8
-16 373,8

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

186 180,1

2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

6 215,2

3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

30 556,3

4.

Бюджетна програма „Администрация“

20 523,6

Всичко:

243 475,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

89 849,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

86 849,6
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

(4) Утвърждава средства в размер на 24 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в
рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
(5) Утвърждава средства в размер на 2 120,6 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността
на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
(6) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от
2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението
на числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 200 щатни бройки
за обезпечаване на възложените є със закон функции.
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

175 930,7

Неданъчни приходи

1.

175 930,7

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.4.
II.

144 060,7

Други приходи

26 894,0

РАЗХОДИ

330 870,0

Текущи разходи

1.

807,0
4 169,0

322 379,1

в т.ч.
1.1.

Персонал

43 220,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

250 561,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

250 561,0

1.2.1.1.

– за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

190 635,0

1.2.1.2.

– за „Български пощи“ ЕАД

59 926,0

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

8 490,9

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 490,9

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

154 939,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

135 509,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

109 569,5

2.1.

Получени трансфери (+)

2.1.1.
3.

109 569,5

в т.ч. от Държавното обществено осигуряване
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

3.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

250,0
-90 139,2
-90 139,2

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на транспорта

2.

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

61 136,7

3.

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“

22 608,2

Всичко:

247 125,1

330 870,0

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г.

292 039,6

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

287 139,6

(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 753,7 хил. лв., от тях за персонал
417,0 хил. лв., за издръжка 296,7 хил. лв. и за капиталови разходи 40,0 хил. лв., които са в рамките
на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по
отделните видове транспорт, както следва:
1. въздушен транспорт – общо в размер на 365,4 хил. лв., от тях персонал 185,4 хил. лв., издръжка 160,0 хил. лв. и капиталови разходи 20,0 хил. лв.;
2. воден транспорт – общо в размер на 188,5 хил. лв., от тях персонал 115,8 хил. лв., издръжка
62,7 хил. лв. и капиталови разходи 10,0 хил. лв.;
3. железопътен транспорт – общо в размер на 199,8 хил. лв., от тях персонал 115,8 хил. лв., издръжка 74,0 хил. лв. и капиталови разходи 10,0 хил. лв.
(5) „Летище София“ ЕАД превежда натрупаните средства от събрани летищни такси до датата
на отнемане на лиценза му за летищен оператор по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(6) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от
2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за увеличаване на
числеността на Авиоотряд 28 за изпълнение на допълнително възложени функции.
Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
1.1.
1.2.
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
III.
1.
2.
2.1.
2.2.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Субсидии и други текущи трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Получени трансфери (+)
Предоставени трансфери (-)

Сума
(хил. лв.)
2
34 825,0
34 825,0
35 018,0
-193,0
97 603,8
92 341,3
16 739,5
5 358,9
59 973,3
180,0
59
10
5
4

793,3
630,4
262,5
562,5
700,0
62 778,8
60 965,1
1 992,5
5 405,0
-3 412,5
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ДЪРЖАВЕН

№
3.
3.1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

Показатели
1
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

С Т Р. 3 1
Сума
(хил. лв.)
2
-178,8
-178,8

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

20 370,9

2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

60 636,0

3.

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

4.

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

5.

Политика в областта на младите хора

6.

Бюджетна програма „Администрация“

7 086,5
462,8
6 856,6

Всичко:

2 191,0
97 603,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

73 170,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

73 120,5

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2021 г., както
следва:
№

I.
1.
1.1.
1.2.
II.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗХОДИ
Текущи разходи

200,0
200,0
33,6
166,4
137 551,0
130 251,0

в т.ч.
1.1.
2.
2.1.
III.

Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

123 083,5
7 300,0
7 300,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

137 351,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

138 380,2

2.

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

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-1 029,2
-1 029,2

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

№

ВЕСТНИК
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на защитата на националната сигурност

137 551,0

Всичко:

137 551,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г.

14 762,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

14 133,1

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

4 348,6

Текущи разходи

1.

4 268,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

3 212,6

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

80,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 348,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 348,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия“

4 348,6

Всичко:

4 348,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия, както следва:
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№

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

1 100,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1 058,0

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

3 174,0

Текущи разходи

1.

2 974,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

2 243,4

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

200,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 174,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 174,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Противодействие и защита на гражданите от дискриминация“

3 174,0

Всичко:

3 174,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

925,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

909,6

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г., както следва:
№

I.
1.
1.1.
II.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗХОДИ
Текущи разходи

300,0
300,0
300,0
3 220,5
2 970,6

в т.ч.
1.1.

Персонал

2 336,6

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

№

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

249,9

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

249,9

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 920,5

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 920,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Защита на личните данни на физическите лица“

3 220,5

Всичко:

3 220,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
872,0
876,5

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество за 2021 г., както следва:
№
I.
1.
1.1.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
40,0
40,0
40,0
23 400,7
21 680,7
16
1
1
23
23

984,0
720,0
720,0
360,7
360,7

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични
длъжности“

23 400,7

Всичко:

23 400,7
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:
№

1.
2.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г.

5 850,0

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

6 216,7

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2021 г., както следва:
№
I.
1.
1.1.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
300,0
300,0
300,0
47 879,5
47 579,5
43 123,5
300,0
300,0
47 579,5
47 579,5

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и
обекти и предоставяне на специализиран транспорт“

47 879,5

Всичко:

47 879,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Националната служба за охрана, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

4 600,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

4 600,0

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

49 958,9
41 833,9

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

№
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

8
8
49
49

125,0
125,0
958,9
958,9

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1
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
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
49 958,9
49 958,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
18 761,0
18 761,0

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2021 г., както следва:
№
I.
1.
1.1.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
III.
1.
2.
2.1.
IV.
V.

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

Сума
(хил. лв.)
2
950,0
950,0
950,0
28 486,2
25 002,2
21
3
3
27
28

360,7
484,0
484,0
536,2
036,2
-500,0
-500,0

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“

28 486,2

Всичко:

28 486,2
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Националния статистически институт, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
7 210,5
7 010,5

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

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

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
6 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0
5 835,4
5 635,4
4 886,9
200,0
200,0
-164,6
-164,6
0,0

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне
на концесии“

5 835,4

Всичко:

5 835,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
1 208,5
938,5

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г., както следва:
№

Показатели
1

I.
1.
1.1.
1.2.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви

Сума
(хил. лв.)
2
130 806,0
130 806,0
130 556,0
250,0

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
Предоставени трансфери (-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

21 486,5
10 943,9
7 844,0
10 542,6
10 542,6
-109 319,5
-109 319,5
-109 319,5

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

Наименование на функционалната област
1
Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
21 486,5
21 486,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
13 572,5
13 572,5

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г., както следва:
№
I.
1.
1.1.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

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

Сума
(хил. лв.)
2
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2 916,0
2 186,0
1 625,6
730,0
730,0
1 716,0
1 716,0

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Регулиране на радио и телевизионния пазар“

2 916,0

Всичко:

2 916,0
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
1 284,4
1 284,4

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2021 г., както
следва:
№
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
III.
1.
IV.
V.

Показатели
1
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Държавни такси
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума
(хил. лв.)
2
10 720,0
10 720,0
10 629,9
9,1
81,0
9 333,9
9 157,9
7 714,3
176,0
176,0
-1 386,1
-1 386,1

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

Наименование на функционалната област
1
Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
9 333,9
9 333,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
1 579,6
1 579,6

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2021 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Държавни такси

1.2.

Други приходи

8 603,8
8 603,8
8 553,8
50,0

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

РАЗХОДИ
Текущи разходи
в т.ч.
Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

7 496,1
7 326,1
3 752,5
170,0
170,0
-1 107,7
-1 107,7

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

Наименование на функционалната област
1
Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и радиационната
защита на Република България“
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
7 496,1
7 496,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
№

Показатели
1
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1.
2.

Сума
(хил. лв.)
2
3 730,6
3 725,6

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2021 г.,
както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

11 547,9

Текущи разходи

1.

10 747,9

в т.ч.
1.1.

Персонал

8 673,0

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

800,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

11 547,9

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

11 547,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Защита на класифицираната информация“

11 547,9

Всичко:

11 547,9
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

2 406,7

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

2 643,9

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2021 г., както следва:
№
I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

2 050,0

Неданъчни приходи

2 050,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

II.

40,0

РАЗХОДИ

1.

310,0
1 700,0
48 849,6

Текущи разходи

21 711,2

в т.ч.
1.1.
2.

Персонал

9 557,7

Капиталови разходи

2.1.
3.

10 896,7

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 896,7

Прираст на държавния резерв (нето)

III.
1.

16 241,7

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

46 799,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

46 799,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:

1.1.
1.2.

Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“

48 849,6
48 395,5

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

454,1
48 849,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

38 781,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

38 781,9

С Т Р.
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(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен до размера на договорите, свързани с покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв. Председателят на
агенцията уведомява министъра на финансите за извършените промени на показателите по ал. 3
по реда на чл. 112, ал. 2 и ал. 8 от Закона за публичните финанси.
Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

21 380,0

Неданъчни приходи

1.

21 380,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

II.

18 380,0
3 000,0

РАЗХОДИ

19 701,2

Текущи разходи

1.

18 577,2

в т.ч.
1.1.

Персонал

13 179,3

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

1 124,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 124,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-1 678,8

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-1 678,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Регулация и надзор на небанковия финансов сектор“

19 701,2

Всичко:

19 701,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

5 923,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

6 477,9

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за
2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2 082,0
2 055,0

в т.ч.
1.1.
2.
2.1.

Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 577,5
27,0
27,0
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 082,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 082,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори“

2 082,0

Всичко:

2 082,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

505,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

501,8

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

5 791,0

Текущи разходи

1.

5 591,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

4 598,0

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

200,0

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 791,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 791,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни,
честни и свободни избори и национални референдуми“

5 791,0

Всичко:

5 791,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

1 165,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

1 192,0

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г., както следва:
№

I.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

3 500,0

Неданъчни приходи

1.

3 500,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

1.2.

Други приходи

II.

753,3

РАЗХОДИ

370 878,7

Текущи разходи

1.

2 746,7

360 856,9

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.

44 503,9

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

300 350,0
300 350,0

Капиталови разходи

2.
2.1.
2.2.
III.
1.

10 021,8

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери

2 021,8

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

407 378,7

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

407 378,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

1.

8 000,0

40 000,0

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0
-40 000,0

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

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

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

2.

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

3.

Бюджетна програма „Администрация“
Всичко:

336 868,4
393,6
33 616,7
370 878,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

327 374,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

325 374,8
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Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства за 2021 г., както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 693,7

Текущи разходи

1.

1 595,4

в т.ч.
1.1.

Персонал

1 203,7

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.
1.

98,3

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

98,3

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 693,7

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 693,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

1.

Наименование на функционалната област

Сума
(хил. лв.)

1

2

Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“

1 693,7

Всичко:

1 693,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,
както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

496,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

475,0

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2021 г., както
следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

1.1.

Приходи и доходи от собственост

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1.3.
II.
1.

Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

92,0
92,0
85,0
5,0
2,0
70 648,3
66 597,3

в т.ч.
1.1.
2.
2.1.

Персонал
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

62 328,3
4 051,0
4 051,0

С Т Р.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

70 556,3

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

70 556,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

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

Показатели
1
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на
обществения ред
Всичко:

1.

Сума
(хил. лв.)
2
70 648,3
70 648,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

10 300,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

8 198,0

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2021 г., както
следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

33 066,0

Текущи разходи

1.

28 675,1

в т.ч.
1.1.

Персонал

17 550,7

Капиталови разходи

2.
2.1.
III.

4 390,9

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 390,9

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

33 066,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

33 665,7

2.

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

2.1.

Предоставени трансфери (-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-599,7
-599,7

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

1.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

Политика в областта на електронното управление

33 066,0

Всичко:

33 066,0

БРОЙ 104
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г.

16 015,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г.

15 315,3

Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2021 г. на Българското
национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както
следва:
№

1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

Българско национално радио

54 070,9

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

3 900,0

Българска национална телевизия

82 322,7

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

6 100,0

Българска телеграфна агенция

6 649,0

Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от
централния бюджет за 2021 г., както следва:
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Столична община – вътрешноградски транспорт

11 000,0

2.

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

32 000,0

3.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

195 000,0

Всичко:

238 000,0

(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за
2021 г, както следва:
№

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

2.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

140 000,0

3.

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

109 000,0

4.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

148 471,0

Всичко:

407 471,0

10 000,0

Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 332 483,6 хил. лв.,
трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 329 426,0 хил. лв. и трансфер за
зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 48 228,1 хил. лв., целева субсидия за
капиталови разходи 224 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:
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(хил. лв.)
от тях:

ОБЩИНИ

Основни
бюджетни
взаимоотношения

Обща субсидия за делегираните от
държавата
дейности

1

2(3+4+5+6)

3

трансфери за местни
дейности

Целева
субсидия
обща
за зимно поддър- за капиизравжане и снегопоталови
нителна чистване на образходи
субсидия щински пътища
4

5

6

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско

11 329,6

10 755,8

136,5

437,3

Белица

9 927,7

7 811,9

1 151,2

285,8

678,8

Благоевград

54 811,2

52 096,7

811,9

387,3

1 515,3

Гоце Делчев

28 520,0

25 451,3

2 311,5

142,7

614,5

Гърмен

14 465,4

11 968,7

1 656,9

165,3

674,5

Kресна

4 846,9

3 726,4

656,2

123,6

340,7

Петрич

35 043,2

29 681,5

2 871,5

476,4

2 013,8

Pазлог

16 713,6

14 855,7

986,7

265,4

605,8

Cандански

32 147,2

27 606,4

2 233,8

468,0

1 839,0

Cатовча

13 742,9

11 324,7

1 608,8

166,1

643,3

Cимитли

11 746,5

9 571,6

1 262,6

219,8

692,5

Cтрумяни

6 247,8

4 488,5

732,8

267,1

759,4

Xаджидимово

8 348,5

6 670,4

1 010,6

110,1

557,4

Якоруда

8 253,8

6 598,3

1 101,5

114,7

439,3

2 505,7

176,6

874,1

179,5

2 093,2

ОБЛАСТ БУРГАС
Aйтос

20 340,3

16 783,9

Бургас

139 814,8

137 542,1

Kамено
Kарнобат
Mалко Tърново

8 389,4

7 249,8

555,7

60,8

523,1

21 979,9

18 457,2

1 929,1

272,2

1 321,4

532,6

4 904,7

3 595,1

141,6

635,4

Hесебър

16 393,8

15 612,5

102,9

678,4

Поморие

17 196,0

16 277,3

128,8

789,9

Приморско
Pуен
Cозопол

4 268,8

3 961,7

21 952,4

17 263,1

41,0

266,1

2 895,6

259,6

1 534,1

8 378,1

7 612,1

143,8

622,2

Средец

14 311,2

11 644,2

1 164,7

251,8

1 250,5

Cунгурларе

11 782,0

9 327,0

1 274,2

182,1

998,7

6 192,7

5 640,4

75,7

476,6

114,7

644,3

257,5

977,8

Царево
ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен

6 008,6

5 249,6

Aксаково

13 038,4

11 034,7

768,4

Белослав

9 902,0

8 970,8

613,8

42,7

274,7

Бяла

3 367,4

3 094,0

33,2

240,2

195 253,3

191 990,7

259,7

3 002,9

Bарна
Bетрино

4 166,5

3 193,4

368,4

124,9

479,8

Bълчи дол

9 620,4

7 794,8

856,9

167,9

800,8

78,9

232,9

1 833,1

174,9

740,6

Девня
Долни чифлик

5 542,8

5 231,0

16 268,4

13 519,8
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4

5

6

Дългопол

11 395,1

9 062,5

1 492,6

143,0

697,0

Провадия

18 785,1

15 642,1

1 885,6

246,5

1 010,9

Cуворово

7 208,1

6 042,6

607,5

108,6

449,4

Bелико Tърново

63 625,7

59 220,9

1 779,9

484,9

2 140,0

Горна Oряховица

27 631,4

24 118,7

2 594,1

116,6

802,0

Eлена

10 630,2

7 510,5

968,7

580,4

1 570,6

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Златарица

5 329,4

4 131,4

509,1

134,1

554,8

Лясковец

7 682,1

6 393,5

793,1

79,4

416,1

17 058,3

14 333,3

1 632,7

181,1

911,2

8 772,9

7 000,1

1 068,4

80,4

624,0

Cвищов

21 685,5

17 923,8

2 817,2

119,3

825,2

Cтражица

11 349,4

9 132,0

1 230,5

171,5

815,4

Cухиндол

3 424,9

2 776,3

326,2

41,9

280,5

6 822,0

5 506,2

634,5

120,8

560,5

Павликени
Полски Tръмбеш

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Бойница

2 850,6

2 252,6

286,3

50,1

261,6

Брегово

7 046,0

5 922,6

628,5

70,2

424,7

37 018,5

31 419,1

3 975,7

195,6

1 428,1

Bидин
Грамада

2 038,0

1 416,2

264,7

48,2

308,9

Димово

7 195,0

5 474,5

816,8

139,4

764,3

Kула

4 459,7

3 413,7

519,6

87,4

439,0

Mакреш

1 898,2

1 277,6

309,6

30,5

280,5

Hово село

3 544,2

2 894,9

396,3

24,7

228,3

Pужинци

5 019,5

3 930,2

611,1

64,3

413,9

Чупрене

3 385,5

2 587,9

384,9

56,0

356,7

5 627,2

4 448,9

764,2

73,1

341,0

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Cлатина

20 019,9

17 162,7

2 071,1

106,2

679,9

Bраца

53 011,5

47 318,3

4 114,1

229,7

1 349,4

Kозлодуй

15 740,5

15 409,6

26,0

304,9

Kриводол
Mездра

6 801,5

5 139,4

1 037,3

66,3

558,5

16 021,7

12 947,7

1 705,5

245,8

1 122,7

Mизия

5 317,3

4 421,7

576,8

28,8

290,0

Oряхово

7 955,3

6 515,0

976,2

83,9

380,2

Pоман

7 272,9

5 789,7

776,9

131,2

575,1

Xайредин

4 692,1

3 710,0

618,6

50,9

312,6

Габрово

39 474,7

32 516,6

3 248,8

727,7

2 981,6

Дряново

10 074,9

8 078,3

831,9

254,4

910,3

Cевлиево

25 421,7

21 146,6

1 654,6

581,7

2 038,8

8 750,5

6 179,8

778,6

727,4

1 064,7

Балчик

12 785,4

11 605,1

Генерал Тошево

11 028,1

8 480,9

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Tрявна
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

1 041,5

252,3

928,0

249,0

1 256,7
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49 741,2

5 289,3

59,0

708,4

Добричка

18 341,6

13 215,5

2 352,3

505,8

2 268,0

Kаварна

11 906,9

10 540,5

417,0

187,9

761,5

Kрушари

5 150,2

3 798,2

581,4

144,7

625,9

Tервел

12 301,0

9 547,4

1 685,9

187,0

880,7

Шабла

4 357,5

3 445,0

311,5

124,9

476,1

10 583,1

7 120,0

1 480,0

396,8

1 586,3

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино
Джебел

8 762,6

6 304,2

1 036,8

180,4

1 241,2

Kирково

17 341,7

12 294,3

2 405,9

415,5

2 226,0

Kрумовград

18 622,0

13 721,6

1 981,6

516,5

2 402,3

Kърджали

55 448,0

46 517,7

5 056,7

489,8

3 383,8

Mомчилград

12 980,1

9 733,5

1 487,3

292,9

1 466,4

Черноочене

8 875,0

6 155,2

1 055,4

301,0

1 363,4

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол

5 796,4

4 471,2

601,3

153,7

570,2

Бобошево

2 456,3

1 504,3

410,2

93,5

448,3

Дупница

27 091,6

23 412,4

2 618,8

191,8

868,6

Kочериново

4 290,0

3 086,6

600,0

110,7

492,7

Kюстендил

37 459,8

31 374,5

3 048,8

753,5

2 283,0

Hевестино

3 225,0

1 943,9

417,5

180,4

683,2

Pила

2 814,6

2 192,1

365,0

22,0

235,5

Cапарева баня

4 379,3

3 599,1

442,5

65,8

271,9

Tрекляно

2 345,6

1 154,2

369,3

207,5

614,6

Aприлци

3 150,9

2 646,6

147,3

82,8

274,2

Летница

4 012,8

3 307,6

354,0

63,1

288,1

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Ловеч

33 852,5

28 774,0

3 028,3

373,0

1 677,2

Луковит

15 433,3

13 093,8

1 619,6

119,3

600,6

Tетевен

16 129,7

13 658,7

1 621,1

169,3

680,6

Tроян

19 823,2

16 595,2

1 449,2

465,4

1 313,4

Угърчин

6 197,2

4 709,8

779,8

125,9

581,7

Ябланица

7 094,1

5 847,6

550,5

160,7

535,3

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица

16 220,2

13 568,3

1 538,6

218,7

894,6

Бойчиновци

6 911,2

5 305,3

1 051,8

55,9

498,2

Брусарци

4 298,3

3 192,9

652,7

54,5

398,2

Bълчедръм

7 699,6

6 232,4

961,9

47,4

457,9

Bършец

6 158,3

4 938,6

670,6

92,5

456,6

Георги Дамяново
Лом

4 117,8

3 122,3

480,0

69,3

446,2

19 813,4

16 949,7

2 170,6

108,0

585,1

Mедковец

3 839,3

3 015,7

549,6

26,9

247,1

Mонтана

37 328,2

32 865,5

3 253,0

124,1

1 085,6

Чипровци

2 674,9

1 803,3

473,1

36,5

362,0

Якимово

3 284,7

2 378,1

597,1

44,8

264,7

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН
1

2(3+4+5+6)

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 5 1
4

5

6

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак

6 308,2

5 437,5

441,6

102,9

326,2

Белово

5 935,3

4 767,2

763,7

40,1

364,3

Брацигово

6 616,6

5 247,5

853,4

101,3

414,4

Bелинград

28 234,6

24 924,8

2 264,8

157,9

887,1

Лесичово

5 099,8

3 887,0

733,8

87,8

391,2

Пазарджик

74 367,1

65 302,5

6 906,1

259,6

1 898,9

Панагюрище

14 230,9

12 042,2

1 550,7

103,2

534,8

Пещера

12 129,3

10 765,6

960,7

82,9

320,1

Pакитово

12 161,5

9 989,3

1 570,7

177,0

424,5

Cептември

16 642,3

13 689,3

2 108,3

146,7

698,0

Cтрелча

3 733,4

3 044,0

402,6

27,7

259,1

Сърница

4 710,2

3 889,4

502,6

72,5

245,7

6 529,5

4 497,7

728,2

366,1

937,5

Земен

2 825,2

1 754,0

423,4

113,8

534,0

Kовачевци

2 780,6

1 717,3

248,1

277,6

537,6

Перник

53 600,7

47 920,5

3 951,8

275,3

1 453,1

Pадомир

13 856,0

11 247,7

1 309,3

246,6

1 052,4

5 604,7

3 491,0

505,3

367,0

1 241,4

5 593,4

4 489,4

684,9

79,0

340,1

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник

Tрън
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци

7 990,4

6 188,1

1 155,9

86,3

560,1

12 131,3

9 240,8

1 923,9

148,3

818,3

9 560,2

7 774,9

1 227,7

93,7

463,9

Искър

4 669,5

3 707,2

634,1

45,7

282,5

Левски

12 233,4

9 961,9

1 685,8

62,1

523,6

Долна Mитрополия
Долни Дъбник

Hикопол
Плевен
Пордим

6 380,2

4 845,1

928,6

65,0

541,5

79 579,5

74 003,3

3 344,1

300,3

1 931,8

6 130,8

4 972,0

677,1

74,8

406,9

Червен бряг

19 581,7

16 317,1

2 377,4

144,4

742,8

Kнежа

11 123,2

9 737,8

1 028,0

37,6

319,8

37 727,4

31 145,4

4 788,2

337,5

1 456,3

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово

6 536,6

4 978,4

700,4

149,3

708,5

Kалояново

7 822,2

6 082,6

1 000,6

101,6

637,4

Kарлово

33 955,9

28 308,5

3 906,9

307,4

1 433,1

Кричим

5 623,6

4 748,9

707,2

9,7

157,8

Лъки

3 297,3

2 296,7

359,5

168,5

472,6

„Mарица“

17 866,3

15 580,4

1 383,1

101,8

801,0

Перущица

4 573,0

3 856,3

514,8

30,8

171,1

Пловдив

208 322,0

205 383,4

151,2

2 787,4

Първомай

18 266,7

15 173,3

2 027,3

189,7

876,4

Pаковски

17 592,2

15 259,7

1 752,6

86,7

493,2

„Pодопи“

15 926,2

13 205,9

1 600,5

190,6

929,2

Cадово

11 536,5

9 826,0

1 120,1

63,8

526,6

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

Стамболийски

2(3+4+5+6)
12 119,8

ВЕСТНИК
3
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4

9 990,2

1 769,2

5

6
42,5

317,9

Cъединение

5 639,5

4 346,9

749,9

70,0

472,7

Xисаря

8 289,4

7 028,5

748,0

54,6

458,3

Куклен

4 561,8

3 710,0

232,0

176,4

443,4

Сопот

7 305,0

6 384,6

667,9

30,1

222,4

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет

7 118,8

5 673,9

947,4

90,6

406,9

Исперих

19 933,9

17 247,1

1 718,6

133,6

834,6

Kубрат

13 450,0

11 010,2

1 535,1

181,0

723,7

Лозница

8 270,5

6 518,9

887,1

177,7

686,8

Pазград

38 904,9

35 459,9

2 104,6

221,9

1 118,5

Cамуил

8 613,6

7 130,9

823,6

110,1

549,0

Цар Калоян

4 340,1

3 408,7

652,3

46,9

232,2

4 934,5

3 903,4

541,7

101,2

388,2

ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла

8 331,4

6 698,4

962,7

146,4

523,9

Bетово

8 130,3

6 482,9

1 038,4

139,9

469,1

Две могили

7 192,3

5 688,6

775,8

159,3

568,6

Иваново

4 946,2

3 115,3

818,3

260,2

752,4

93 679,3

85 294,7

6 253,3

283,6

1 847,7

Pусе
Cливо поле

7 022,8

5 417,8

907,0

142,5

555,5

Ценово

3 890,7

2 816,9

537,7

104,7

431,4

Aлфатар

3 654,9

2 822,4

423,9

73,3

335,3

Главиница

9 047,0

7 027,1

1 079,6

134,2

806,1

21 536,9

17 774,5

2 650,2

140,7

971,5

7 760,2

6 265,1

791,0

132,2

571,9

36 871,8

32 330,7

3 269,8

227,0

1 044,3

5 104,0

3 851,9

619,0

129,6

503,5

11 345,5

9 286,9

1 350,7

127,8

580,1

14 722,9

11 296,8

2 082,9

307,7

1 035,5

Hова Загора

26 231,4

22 061,4

2 531,4

240,7

1 397,9

Cливен

84 018,0

74 849,1

5 614,0

668,0

2 886,9

Tвърдица

15 500,2

13 000,0

1 543,9

206,5

749,8

Баните

4 182,9

2 740,3

483,0

264,0

695,6

Борино

2 894,9

2 028,1

428,6

120,1

318,1

Девин

9 611,2

7 796,8

870,8

266,1

677,5

Доспат

7 534,6

6 242,4

745,1

121,2

425,9

Златоград

9 513,1

7 746,3

1 075,7

199,5

491,6

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Дулово
Kайнарджа
Cилистра
Cитово
Tутракан
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Mадан

10 102,4

7 497,4

949,7

402,7

1 252,6

Hеделино

5 638,4

4 132,3

745,9

155,7

604,5

Pудозем

9 297,0

7 427,8

989,3

190,0

689,9

Cмолян

34 199,0

29 345,3

1 633,4

816,8

2 403,5

6 101,1

5 285,8

257,4

557,9

Чепеларе

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН
1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2(3+4+5+6)

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 5 3
4

664 748,3

652 005,1

1 807,9

1 281,8

5

6
991,3

11 751,9

60,0

157,1

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон

309,0

Божурище

6 119,7

5 354,8

369,0

69,7

326,2

Ботевград

24 278,6

20 721,4

2 025,6

394,5

1 137,1

Годеч

4 241,0

2 775,6

487,4

286,2

691,8

Горна Mалина

5 832,5

4 414,4

683,1

160,0

575,0

Долна баня

6 386,7

5 689,0

492,7

33,1

171,9

476,8

294,8

933,0

270,3

853,0

Драгоман

5 053,0

3 348,4

Eлин Пелин

15 284,3

14 161,0

Eтрополе

11 344,5

9 620,3

4 696,1

4 463,9

13 446,5

10 817,2

Златица
Ихтиман

947,4
1 450,5

215,8

561,0

49,4

182,8

325,0

853,8

Kопривщица

2 899,5

2 560,0

131,6

50,3

157,6

Kостенец

9 151,0

7 600,3

963,8

161,9

425,0

11 295,4

9 482,8

973,0

206,6

633,0

2 200,5

1 573,5

239,1

98,1

289,8

Kостинброд
Мирково
Пирдоп

5 552,9

4 821,8

440,5

91,8

198,8

Правец

10 029,8

8 068,4

620,9

428,6

911,9

Cамоков

25 192,0

22 549,4

1 203,8

272,1

1 166,7

Cвоге

13 784,3

10 095,8

1 624,6

556,7

1 507,2

6 697,8

5 434,2

727,1

128,2

408,3

Чавдар

1 528,0

1 233,3

119,1

40,5

135,1

Челопеч

2 202,7

1 937,5

83,4

43,3

138,5

Cливница

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови

6 694,5

4 734,7

985,0

135,4

839,4

Гурково

4 511,6

3 558,0

589,8

45,0

318,8

Гълъбово

8 695,8

7 925,3

265,0

64,3

441,2

Kазанлък

49 586,6

43 775,9

4 357,7

196,6

1 256,4

Mъглиж

9 245,0

7 668,6

880,1

135,9

560,4

Николаево

5 633,0

4 645,4

681,1

46,6

259,9

Oпан

2 521,6

1 765,8

227,0

63,4

465,4

Павел баня

11 537,2

9 712,7

1 268,4

61,7

494,4

Pаднево

12 512,6

10 513,1

962,9

157,2

879,4

Cтара Загора

99 522,7

90 723,6

5 276,2

475,3

3 047,6

Чирпан

16 866,2

13 954,2

1 898,5

175,5

838,0

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново

6 358,6

3 812,9

842,5

372,2

1 331,0

Oмуртаг

14 793,6

10 823,7

2 126,9

377,3

1 465,7

Oпака

4 465,8

3 370,8

675,8

80,3

338,9

Попово

20 942,8

17 227,5

1 764,3

438,7

1 512,3

Tърговище

42 743,4

36 271,7

3 660,6

577,6

2 233,5

29 133,5

24 803,9

2 827,6

215,6

1 286,4

Ивайловград

7 104,0

4 734,2

772,9

342,4

1 254,5

Любимец

7 872,4

6 316,4

1 011,1

70,1

474,8

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2(3+4+5+6)

Mаджарово

3

3 118,6

Mинерални бани

БРОЙ 104
4

1 985,5

5

6

418,5

114,4

600,2

4 417,4

3 301,4

492,9

96,2

526,9

17 298,5

14 791,9

1 402,2

178,5

925,9

Cимеоновград

7 100,6

5 632,8

1 046,5

36,9

384,4

Cтамболово

6 260,5

4 531,1

665,7

156,7

907,0

Tополовград

9 101,6

7 275,9

1 032,6

105,5

687,6

Cвиленград

Xарманли

16 440,0

13 328,8

1 886,9

187,9

1 036,4

Xасково

59 449,8

54 704,3

2 671,7

244,5

1 829,3

8 898,6

7 127,8

1 114,7

133,5

522,6

Bенец

5 982,1

4 378,4

893,4

140,6

569,7

Bърбица

8 584,0

6 535,0

1 311,2

105,3

632,5

10 091,3

7 893,3

1 431,5

116,6

649,9

Kаспичан

6 700,8

5 448,0

733,8

88,5

430,5

Hикола Kозлево

6 882,5

5 552,0

807,2

76,1

447,2

16 635,9

14 313,0

1 499,9

167,2

655,8

7 401,4

6 194,0

742,6

56,2

408,6

ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав

Kаолиново

Hови пазар
Cмядово
Xитрино
Шумен

5 218,2

3 397,4

789,8

209,8

821,2

65 781,9

59 715,4

4 060,2

338,8

1 667,5

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово

6 362,0

4 979,1

508,0

122,8

752,1

Eлхово

12 082,5

9 768,5

1 353,1

141,0

819,9

Cтралджа

11 024,2

8 723,5

1 276,6

142,0

882,1

„Tунджа“

15 109,9

11 211,6

2 067,9

257,1

1 573,3

Ямбол

49 431,6

45 728,2

3 087,8

38,4

577,2

4 332 483,6 329 426,0

48 228,1

224 110,2

ВСИЧКО:

4 934 247,9

Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:
(хил. лв.)
в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

2b

3

Образо
вание

4

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
Банско

10 755,8

950,1

170,4

779,7

140,4

7 177,1

335,5

1 577,6

575,1

Белица

7 811,9

923,8

240,2

683,6

116,3

5 875,0

197,5

504,1

195,2

Благоевград

52 096,7

3 615,7

486,7

3 129,0

353,5

36 970,2

4 335,1

4 780,7

2 041,5

Гоце Делчев

25 451,3

1 599,4

240,9

1 358,5

187,3

18 953,5

1 190,6

3 070,3

450,2

Гърмен

11 968,7

1 214,0

325,3

888,7

112,6

9 789,7

271,3

408,8

172,3

Kресна

3 726,4

678,5

134,6

543,9

133,0

1 975,9

329,6

540,5

68,9

Петрич

29 681,5

3 026,5

781,3

2 245,2

224,3

23 668,2

1 028,9

1 274,2

459,4

Pазлог

14 855,7

1 199,8

198,7

1 001,1

142,6

10 446,0

470,1

2 149,3

447,9

Cандански

27 606,4

2 178,2

625,5

1 552,7

206,7

20 808,7

1 520,1

2 175,3

717,4

Cатовча

11 324,7

1 231,3

304,1

927,2

150,5

8 975,2

641,4

119,6

206,7

Cимитли

9 571,6

1 113,7

291,2

822,5

149,8

6 030,1

266,7

1 816,1

195,2

8
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

Cтрумяни

4 488,5

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

765,1

220,7

2b
544,4

3
152,1

Образо
вание

4
2 078,6

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

105,5

1 249,4

137,8

Xаджидимово

6 670,4

965,2

274,1

691,1

133,7

5 177,1

139,2

128,9

126,3

Якоруда

6 598,3

892,9

190,6

702,3

151,5

4 861,7

132,5

456,3

103,4

8

ОБЛАСТ
БУРГАС
Aйтос

16 783,9

1 701,1

344,9

1 356,2

174,8

13 121,6

403,5

1 107,3

275,6

Бургас

137 542,1

7 600,4

249,0

7 351,4

530,6

112 984,5

7 721,5

5 967,2

2 737,9

7 249,8

1 004,4

258,0

746,4

184,4

3 935,0

115,1

1 758,3

252,6

18 457,2

1 650,6

514,3

1 136,3

191,9

13 062,4

434,2

2 693,2

424,9

Kамено
Kарнобат
Mалко
Tърново

3 595,1

638,4

167,1

471,3

160,2

1 287,9

47,4

1 288,4

172,8

Hесебър

15 612,5

1 386,3

257,2

1 129,1

218,5

12 836,8

629,0

289,3

252,6

Поморие

16 277,3

1 529,6

343,0

1 186,6

170,2

11 951,0

385,1

1 770,6

470,8

3 961,7

716,8

140,5

576,3

130,1

2 237,0

88,5

651,5

137,8

17 263,1

2 175,3

782,1

1 393,2

142,9

14 265,4

210,2

251,1

218,2

Приморско
Pуен
Cозопол

7 612,1

1 031,9

253,1

778,8

175,7

5 245,0

163,1

648,8

347,6

11 644,2

1 198,1

412,1

786,0

185,0

7 610,5

334,5

1 897,8

418,3

Cунгурларе

9 327,0

1 222,1

451,1

771,0

168,4

6 283,2

179,1

1 152,6

321,6

Царево

5 640,4

891,7

235,2

656,5

148,6

4 147,3

181,4

87,7

183,7

Средец

ОБЛАСТ
ВАРНА
Aврен

5 249,6

927,4

307,4

620,0

141,0

3 709,2

67,8

209,0

195,2

Aксаково

11 034,7

1 377,7

400,7

977,0

168,4

8 196,9

305,8

721,8

264,1

Белослав

8 970,8

823,7

109,4

714,3

159,4

5 257,0

300,2

107,6

160,8

Бяла

3 094,0

592,0

112,7

479,3

114,2

1 678,9

37,9

556,2

114,8
4 461,1

Bарна

191 990,7

13 631,8

381,3

13 250,5

1 239,6

146 110,2

15 185,7

11 362,3

Bетрино

3 193,4

745,6

198,8

546,8

152,3

1 850,2

35,5

191,6

218,2

Bълчи дол

7 794,8

1 045,5

371,6

673,9

139,1

4 936,1

119,3

1 302,2

252,6

Девня

5 231,0

751,4

79,5

671,9

129,3

3 472,7

163,8

458,1

255,7

Долни
чифлик

13 519,8

1 294,7

325,3

969,4

161,5

9 305,5

229,7

2 195,4

333,0

Дългопол

9 062,5

1 168,0

327,7

840,3

159,6

6 992,2

149,4

271,8

321,5

Провадия

15 642,1

1 502,8

438,0

1 064,8

173,1

11 261,4

341,6

1 518,2

845,0

Cуворово

6 042,6

782,6

171,2

611,4

132,6

4 472,6

133,8

406,2

114,8

Bелико
Tърново

59 220,9

3 336,9

644,1

2 692,8

315,9

38 222,2

4 241,7

8 462,8

4 641,4

Горна
Oряховица

24 118,7

2 021,6

296,9

1 724,7

190,6

16 418,4

1 375,8

3 354,4

757,9

7 510,5

955,3

280,6

674,7

169,0

4 725,9

360,9

873,7

425,7

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

Eлена
Златарица

4 131,4

711,5

197,9

513,6

142,1

2 532,1

65,2

577,1

103,4

Лясковец

6 393,5

922,3

150,0

772,3

129,3

4 453,4

355,4

257,5

275,6

14 333,3

1 456,2

390,2

1 066,0

153,1

9 210,6

687,8

2 008,6

817,0

Полски
Tръмбеш

7 000,1

1 100,6

305,7

794,9

138,5

4 897,1

100,3

476,5

287,1

Cвищов

17 923,8

1 674,4

330,2

1 344,2

221,7

11 746,9

461,4

2 888,6

930,8

Cтражица

9 132,0

1 172,9

374,8

798,1

172,9

6 235,3

174,5

1 031,9

344,5

Cухиндол

2 776,3

572,6

121,7

450,9

137,0

1 025,9

111,5

825,9

103,4

Павликени

2 162,1

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

2b

3

Образо
вание

4

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

8

ОБЛАСТ
ВИДИН
Белоградчик

5 506,2

820,2

238,5

581,7

151,0

2 707,2

94,0

1 322,6

Бойница

2 252,6

523,8

121,7

402,1

135,6

461,1

10,1

1 030,1

411,2
91,9

Брегово

5 922,6

702,3

172,8

529,5

150,9

1 486,8

127,0

3 248,9

206,7

Bидин

1 760,4

31 419,1

2 956,9

598,7

2 358,2

251,1

21 334,8

1 135,4

3 980,5

Грамада

1 416,2

561,7

136,3

425,4

112,7

573,3

36,8

39,8

91,9

Димово

5 474,5

903,9

341,6

562,3

144,1

3 013,5

113,1

1 058,7

241,2

Kула

3 413,7

671,6

165,5

506,1

142,8

1 367,0

36,8

1 023,2

172,3

Mакреш

1 277,6

547,8

138,0

409,8

110,2

445,4

12,0

35,9

126,3
137,8

Hово село

2 894,9

570,7

118,4

452,3

133,9

1 004,2

32,0

1 016,3

Pужинци

3 930,2

672,8

176,8

496,0

155,6

2 607,2

81,0

298,8

114,8

Чупрене

2 587,9

584,9

156,5

428,4

143,8

873,9

19,1

862,8

103,4

137,8

ОБЛАСТ
ВРАЦА
Борован

4 448,9

672,2

124,1

548,1

162,2

2 884,1

115,9

476,7

Бяла Cлатина

17 162,7

1 402,2

308,2

1 094,0

192,0

12 293,0

645,1

2 171,0

459,4

Bраца

47 318,3

3 043,5

447,0

2 596,5

299,7

34 742,6

2 657,8

4 304,0

2 270,7

Kозлодуй

15 409,6

1 112,0

137,7

974,3

200,4

10 678,3

526,2

2 651,5

241,2

Kриводол

5 139,4

912,9

283,1

629,8

115,6

3 605,6

124,2

151,4

229,7

12 947,7

1 458,7

481,0

977,7

195,4

8 984,1

347,3

1 514,3

447,9

Mездра
Mизия

4 421,7

718,0

131,4

586,6

154,0

2 819,5

98,1

471,3

160,8

Oряхово

6 515,0

876,8

161,4

715,4

175,6

4 743,7

276,0

236,2

206,7

Pоман

5 789,7

762,8

205,2

557,6

171,8

3 117,2

93,8

1 437,4

206,7

Xайредин

3 710,0

656,5

138,6

517,9

140,1

1 938,4

56,1

792,6

126,3

Габрово

32 516,6

2 720,4

458,4

2 262,0

283,4

19 863,2

2 272,6

3 837,3

3 539,7

Дряново

8 078,3

816,7

156,5

660,2

155,9

2 860,7

422,6

3 307,0

515,4

Cевлиево

21 146,6

1 949,8

524,8

1 425,0

250,5

13 275,5

656,1

4 189,4

825,3

6 179,8

873,2

146,0

727,2

145,6

3 179,6

105,4

1 140,4

735,6

11 605,1

1 364,2

359,4

1 004,8

165,9

8 556,3

211,6

702,8

604,3

ОБЛАСТ
ГАБРОВО

Tрявна
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
Балчик
Генерал
Тошево

8 480,9

1 446,1

595,4

850,7

170,8

5 723,5

222,6

284,0

633,9

Добрич

49 741,2

2 980,6

60,7

2 919,9

283,2

35 470,7

3 728,1

5 257,3

2 021,3

Добричка

13 215,5

2 283,5

1 166,6

1 116,9

186,2

8 492,4

205,9

1 507,8

539,7

Kаварна

10 540,5

1 188,0

343,0

845,0

173,7

6 395,1

532,4

1 759,7

491,6

Kрушари

3 798,2

889,1

291,2

597,9

136,3

2 050,4

36,1

514,0

172,3

Tервел

9 547,4

1 637,9

469,6

1 168,3

166,1

6 648,2

335,5

415,2

344,5

Шабла

3 445,0

761,0

240,1

520,9

139,0

1 835,8

193,1

252,0

264,1

ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
Aрдино

7 120,0

2 013,6

743,1

1 270,5

131,1

3 755,1

106,4

792,3

321,5

Джебел

6 304,2

1 970,2

729,3

1 240,9

129,9

3 654,3

110,9

232,2

206,7

Kирково

12 294,3

2 778,1

1 160,7

1 617,4

178,2

8 498,8

170,4

439,1

229,7

Kрумовград

13 721,6

2 836,4

1 229,1

1 607,3

167,9

8 904,3

235,8

1 404,9

172,3

Kърджали

46 517,7

5 279,6

1 772,0

3 507,6

290,1

34 946,6

1 519,8

2 799,8

1 681,8

Mомчилград

9 733,5

2 233,6

734,2

1 499,4

141,1

5 942,0

396,6

893,9

126,3

Черноочене

6 155,2

1 507,7

644,9

862,8

117,8

3 957,1

62,9

383,4

126,3

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

2b

Образо
вание

3

4

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

8

ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол

4 471,2

915,1

289,6

625,5

138,1

2 137,1

75,3

872,6

Бобошево

1 504,3

634,4

183,3

451,1

107,3

599,2

11,7

59,8

333,0
91,9

Дупница

23 412,4

1 994,0

280,7

1 713,3

206,5

17 894,1

1 321,1

1 537,3

459,4

Kочериново

3 086,6

654,9

167,1

487,8

104,7

1 443,5

50,1

707,1

126,3

Kюстендил

31 374,5

3 448,2

892,3

2 555,9

318,1

19 797,1

947,3

4 394,9

2 468,9

Hевестино

1 943,9

665,0

232,8

432,2

139,2

932,6

24,0

79,7

103,4

Pила

2 192,1

571,6

107,0

464,6

138,2

802,3

21,0

567,1

91,9

Cапарева
баня

3 599,1

714,3

109,4

604,9

119,6

2 367,1

218,1

99,6

80,4

Tрекляно

1 154,2

611,2

223,8

387,4

96,1

340,6

1,5

35,9

68,9

Aприлци

2 646,6

555,3

92,5

462,8

143,7

1 214,1

22,0

550,7

160,8

Летница

3 307,6

639,9

99,8

540,1

136,6

1 829,2

69,2

483,4

149,3

Ловеч

28 774,0

2 386,0

598,7

1 787,3

327,5

18 110,0

1 715,1

4 190,4

2 045,0

Луковит

13 093,8

1 198,2

256,3

941,9

211,4

9 799,7

470,6

1 149,8

264,1

Tетевен

13 658,7

1 267,3

273,3

994,0

182,9

10 009,6

532,5

1 230,0

436,4

Tроян

16 595,2

1 674,9

410,4

1 264,5

201,7

11 435,9

977,8

1 468,3

836,6

ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ

Угърчин

4 709,8

771,6

207,7

563,9

144,5

2 935,5

106,6

579,3

172,3

Ябланица

5 847,6

746,4

178,5

567,9

113,4

4 582,6

157,2

75,7

172,3

ОБЛАСТ
МОНТАНА
Берковица

13 568,3

1 178,9

237,6

941,3

168,3

7 625,1

667,3

3 710,5

218,2

Бойчиновци

5 305,3

900,9

263,7

637,2

148,8

3 168,0

126,9

696,6

264,1

Брусарци

3 192,9

697,3

178,5

518,8

136,3

2 040,7

81,6

87,7

149,3

Bълчедръм

6 232,4

874,2

224,6

649,6

146,5

4 256,7

162,6

620,1

172,3

Bършец

4 938,6

765,1

146,7

618,4

139,6

3 443,9

102,3

349,9

137,8
137,8

Георги
Дамяново

3 122,3

651,0

212,6

438,4

126,6

964,7

11,7

1 230,5

16 949,7

1 411,7

206,9

1 204,8

179,2

10 486,8

608,7

3 895,8

367,5

Mедковец

3 015,7

605,0

114,3

490,7

121,0

1 993,7

80,6

89,1

126,3

Mонтана

32 865,5

2 367,6

425,1

1 942,5

400,2

22 232,8

2 361,9

3 950,1

1 552,9

Чипровци

1 803,3

664,3

181,6

482,7

123,8

601,5

32,3

75,7

305,7

Якимово

2 378,1

608,6

109,4

499,2

141,4

1 432,2

36,7

55,8

103,4

406,6

Лом

ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
Батак

5 437,5

669,8

93,3

576,5

133,6

2 550,9

66,8

1 609,8

Белово

4 767,2

818,3

174,4

643,9

163,1

2 873,9

81,7

600,5

229,7

Брацигово

5 247,5

815,3

156,6

658,7

126,3

2 839,4

155,9

1 126,9

183,7

Bелинград

24 924,8

1 821,9

382,1

1 439,8

189,5

19 162,7

450,5

2 675,4

624,8

3 887,0

698,0

160,7

537,3

126,5

1 632,9

36,7

1 232,1

160,8

Пазарджик

65 302,5

4 078,0

670,8

3 407,2

327,3

48 520,2

1 688,0

8 234,5

2 454,5

Панагюрище

12 042,2

1 301,1

209,3

1 091,8

163,9

8 486,8

356,7

989,1

744,6

Пещера

10 765,6

1 148,1

93,3

1 054,8

155,7

7 761,7

366,8

1 161,0

172,3

9 989,3

960,4

101,3

859,1

142,0

7 666,7

282,6

776,8

160,8

13 689,3

1 448,1

313,1

1 135,0

163,3

10 371,7

319,0

870,0

517,2

Лесичово

Pакитово
Cептември

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация

1(2+3+4+5+6+7+8)

2

2а

3

4

6

7

3 044,0

636,8

107,0

529,8

155,9

1 895,7

84,2

140,3

131,1

Сърница

3 889,4

629,2

89,2

540,0

104,1

2 806,2

41,6

273,8

34,5

4 497,7
1 754,0
1 717,3
47 920,5
11 247,7
3 491,0

902,5
642,6
569,4
3 318,6
1 415,4
760,7

342,4
201,9
158,2
512,6
485,1
267,7

560,1
440,7
411,2
2 806,0
930,3
493,0

142,8
114,6
135,7
280,9
175,6
120,2

2 436,5
765,9
333,0
36 119,7
6 390,2
1 427,6

58,8
24,9
5,3
2 424,8
260,6
83,0

658,0
79,7
501,6
3 640,7
2 615,4
904,3

299,1
126,3
172,3
2 135,8
390,5
195,2

4 489,4
6 188,1

787,2
964,5

123,3
239,3

663,9
725,2

163,6
150,4

2 851,5
4 338,5

142,8
209,0

326,1
296,0

218,2
229,7

9 240,8

1 288,3

343,2

945,1

214,4

6 535,2

220,1

649,8

333,0

7 774,9
3 707,2
9 961,9
4 845,1
74 003,3
4 972,0
16 317,1
9 737,8

987,7
705,0
1 259,8
940,3
4 338,1
725,3
1 539,8
903,4

174,4
109,4
276,5
270,1
507,7
171,2
312,3
107,8

813,3
595,6
983,3
670,2
3 830,4
554,1
1 227,5
795,6

180,0
119,9
183,3
159,6
358,9
115,2
214,1
159,2

5 922,6
2 551,5
6 736,5
2 580,2
54 618,6
3 030,9
12 247,6
7 636,9

125,2
85,9
631,7
47,1
6 015,9
46,9
872,2
663,8

387,1
95,6
702,7
796,4
5 114,6
915,9
1 098,9
179,3

172,3
149,3
447,9
321,5
3 557,2
137,8
344,5
195,2

31 145,4
4 978,4
6 082,6
28 308,5
4 748,9
2 296,7
15 580,4
3 856,3
205 383,4
15 173,3
15 259,7
13 205,9
9 826,0
9 990,2
4 346,9
7 028,5
3 710,0
6 384,6

2 826,8
850,2
995,6
2 410,8
706,6
619,9
1 699,6
589,7
13 785,6
1 497,4
1 342,1
1 747,0
1 086,6
1 172,2
867,0
966,7
736,7
778,5

423,6
288,0
290,4
535,5
48,7
158,2
450,2
48,7
324,5
344,1
176,9
452,6
266,0
146,0
196,3
232,0
121,7
72,9

2 403,2
562,2
705,2
1 875,3
657,9
461,7
1 249,4
541,0
13 461,1
1 153,3
1 165,2
1 294,4
820,6
1 026,2
670,7
734,7
615,0
705,6

250,7
120,8
145,5
280,0
144,8
149,1
220,8
132,7
1 433,4
189,3
135,9
146,0
113,5
146,6
177,2
150,2
121,5
150,8

23 594,0
3 046,3
3 678,5
20 398,8
3 424,0
825,0
12 282,6
2 701,9
151 395,5
11 451,6
12 226,0
9 988,7
7 498,8
7 395,0
2 745,9
4 502,8
2 548,6
4 142,3

1 181,6
44,9
138,5
1 115,6
165,5
31,1
457,9
146,3
15 327,8
382,0
680,2
588,7
194,0
571,1
141,3
113,5
143,6
376,0

2 667,5
743,9
986,7
3 294,0
262,1
579,7
310,8
55,8
17 155,1
1 251,1
680,3
402,5
783,8
521,6
220,3
721,5
67,7
718,6

624,8
172,3
137,8
809,3
45,9
91,9
608,7
229,9
6 286,0
401,9
195,2
333,0
149,3
183,7
195,2
573,8
91,9
218,4

984,5
804,0
403,9
102,1
660,5

182,4
487,5
345,5
330,2
453,5

802,1
1 316,5
1 058,4
771,9
2 207,0

147,1
187,9
122,2
130,9
263,7

124,4
751,8
565,2
69,1
1 784,3

103,6
1 725,9
1 254,5
671,8
4 926,3

264,1
922,5
482,3
241,2
2 102,4

5
17
11
6
35

673,9
247,1
010,2
518,9
459,9

1
1
1
2

4
11
7
4
23

5

Икономически
Култура
дейности и
услуги

Cтрелча
ОБЛАСТ
ПЕРНИК
Брезник
Земен
Kовачевци
Перник
Pадомир
Tрън
ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна
Mитрополия
Долни
Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Kнежа
ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
Кричим
Лъки
„Mарица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cадово
Стамболийски
Cъединение
Xисаря
Куклен
Сопот
ОБЛАСТ
РАЗГРАД
Завет
Исперих
Kубрат
Лозница
Pазград

2b

Образо
вание

СоциЗдравеални
опазване
услуги

050,2
855,0
182,1
303,8
722,7

8

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

Cамуил
Цар Калоян

7 130,9
3 408,7

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2
1 032,0
707,5

2а
302,7
87,6

2b

3

Образо
вание

4

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

729,3
619,9

140,1
114,4

2 910,8
1 935,2

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

71,5
63,5

2 792,8
461,8

8

183,7
126,3

ОБЛАСТ
РУСЕ
Борово

3 903,4

719,6

154,9

564,7

125,4

1 444,9

62,7

1 367,1

183,7

Бяла

6 698,4

1 023,8

223,2

800,6

165,2

4 428,4

120,4

726,1

234,5

Bетово

6 482,9

986,9

152,4

834,5

138,6

4 706,6

208,8

212,3

229,7

Две могили

5 688,6

901,0

235,3

665,7

145,8

3 604,7

192,2

649,7

195,2

Иваново

3 115,3

893,9

258,0

635,9

121,6

1 533,4

38,8

252,0

275,6

85 294,7

5 363,1

322,9

5 040,2

416,2

57 340,2

6 266,7

12 843,4

3 065,1

Cливо поле

5 417,8

992,9

240,1

752,8

119,8

3 510,8

109,1

455,5

229,7

Ценово

2 816,9

730,8

185,8

545,0

114,5

1 455,8

39,5

258,1

218,2

Pусе

ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
Aлфатар

2 822,4

618,8

145,1

473,7

144,3

933,0

19,8

934,2

172,3

Главиница

7 027,1

1 233,0

442,1

790,9

142,9

4 207,7

94,3

924,3

424,9

17 774,5

1 974,0

558,9

1 415,1

153,8

12 891,1

359,3

1 782,5

613,8

6 265,1

778,1

213,4

564,7

151,3

4 401,2

63,6

721,6

149,3

32 330,7

2 346,5

359,4

1 987,1

297,8

18 819,3

2 435,8

6 507,9

1 923,4

Дулово
Kайнарджа
Cилистра
Cитово

3 851,9

801,1

226,3

574,8

114,9

2 625,2

42,3

107,6

160,8

Tутракан

9 286,9

1 157,8

267,7

890,1

190,0

6 025,3

161,7

1 065,1

687,0

ОБЛАСТ
СЛИВЕН
Kотел

11 296,8

1 514,3

423,6

1 090,7

156,5

7 907,1

148,1

852,1

718,7

Hова Загора

22 061,4

2 088,9

577,6

1 511,3

210,9

16 077,4

860,2

1 835,6

988,4

Cливен

74 849,1

4 578,6

848,6

3 730,0

393,0

54 563,9

4 249,3

8 110,4

2 953,9

Tвърдица

13 000,0

1 062,0

203,6

858,4

139,6

8 290,8

295,0

3 017,4

195,2

Баните

2 740,3

725,0

222,1

502,9

113,4

1 580,1

23,4

172,1

126,3

Борино

2 028,1

607,4

108,7

498,7

129,0

1 143,3

16,6

39,9

91,9

Девин

7 796,8

1 028,5

275,8

752,7

163,0

5 946,2

158,8

270,6

229,7

Доспат

6 242,4

842,7

184,9

657,8

113,2

4 732,5

87,6

351,6

114,8

Златоград

7 746,3

932,7

179,1

753,6

134,0

5 352,1

444,7

699,1

183,7

Mадан

7 497,4

1 139,5

390,2

749,3

131,9

5 242,0

130,9

680,8

172,3

Hеделино

4 132,3

848,5

269,2

579,3

124,2

2 334,6

84,6

556,7

183,7

Pудозем

7 427,8

1 006,5

317,2

689,3

175,5

5 428,2

99,4

511,5

206,7

Cмолян

29 345,3

2 205,5

718,7

1 486,8

272,1

18 558,6

883,4

5 118,7

2 307,0

5 285,8

797,2

203,6

593,6

137,8

3 783,0

126,0

258,1

183,7

652 005,1

43 838,9

1 805,6

42 033,3

7 756,5

507 258,2

39 272,0

41 508,8

12 370,7

ОБЛАСТ
СМОЛЯН

Чепеларе
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
ОБЛАСТ
СОФИЙСКА
Антон

1 281,8

473,1

48,7

424,4

104,9

630,6

18,8

19,9

34,5

Божурище

5 354,8

739,6

141,1

598,5

128,6

3 964,8

191,9

146,2

183,7

Ботевград

641,2

20 721,4

1 571,1

249,9

1 321,2

162,3

15 205,3

1 242,7

1 898,8

Годеч

2 775,6

708,8

180,2

528,6

116,4

1 709,6

56,8

103,6

80,4

Горна Mалина

4 414,4

790,7

251,4

539,3

117,5

3 041,3

116,5

176,1

172,3

Долна баня

5 689,0

593,0

63,2

529,8

133,8

2 812,7

176,4

1 904,2

68,9

Драгоман

3 348,4

755,4

232,8

522,6

158,3

1 341,9

148,0

795,5

149,3

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

Eлин Пелин

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

5

6

7

178,1

11 324,9

464,2

390,2

436,4

171,2

755,1

184,8

7 009,0

524,4

651,9

323,9

92,5

558,5

121,3

3 186,0

81,6

297,7

126,3
206,7

1 367,2

372,3

Eтрополе

9 620,3

926,3

Златица

4 463,9

651,0

Ихтиман

3

4

Икономически
Култура
дейности и
услуги

994,9

14 161,0

2b

Образо
вание

СоциЗдравеални
опазване
услуги

8

10 817,2

1 202,4

284,7

917,7

159,7

8 294,6

248,1

705,7

Kопривщица

2 560,0

494,4

48,7

445,7

106,8

1 422,5

19,0

27,9

489,4

Kостенец

7 600,3

888,1

141,1

747,0

134,6

5 853,1

254,5

171,4

298,6

Kостинброд

9 482,8

1 060,0

211,7

848,3

178,6

6 829,1

370,1

849,8

195,2

Мирково

1 573,5

547,9

107,0

440,9

125,9

767,3

16,1

35,9

80,4

Пирдоп

4 821,8

693,3

68,9

624,4

125,2

3 226,1

139,8

545,5

91,9

Правец

8 068,4

828,4

213,4

615,0

152,2

5 417,3

177,7

1 097,4

395,4

Cамоков

22 549,4

1 864,0

449,4

1 414,6

209,7

16 474,3

495,7

2 652,2

853,5

Cвоге

10 095,8

1 451,9

508,6

943,3

158,1

6 318,3

223,4

1 599,6

344,5

Cливница

5 434,2

832,3

185,7

646,6

132,9

3 912,2

120,6

263,9

172,3

Чавдар

1 233,3

462,6

48,7

413,9

119,1

586,5

14,7

15,9

34,5

Челопеч

1 937,5

471,9

48,7

423,2

116,3

1 176,4

76,6

15,9

80,4

Братя
Даскалови

4 734,7

985,9

395,8

590,1

130,4

3 154,3

79,2

178,2

206,7

Гурково

3 558,0

684,7

129,0

555,7

125,0

2 482,4

98,7

63,8

103,4

ОБЛАСТ
СТАРА
ЗАГОРА

Гълъбово

7 925,3

964,3

217,5

746,8

119,1

5 565,9

138,9

941,9

195,2

Kазанлък

43 775,9

3 017,6

433,1

2 584,5

264,1

30 587,9

3 017,9

5 468,7

1 419,7

Mъглиж

7 668,6

993,5

251,5

742,0

164,2

5 978,8

204,3

155,5

172,3

Николаево

4 645,4

647,9

105,3

542,6

130,7

3 538,9

96,8

116,3

114,8

Oпан

1 765,8

667,2

225,5

441,7

103,3

779,7

14,0

63,8

137,8

Павел баня

9 712,7

1 159,1

274,2

884,9

156,2

7 211,5

532,5

423,7

229,7

Pаднево

10 513,1

1 322,5

382,1

940,4

186,8

7 435,1

322,9

868,8

377,0

Cтара Загора

90 723,6

5 753,0

889,9

4 863,1

429,8

63 053,1

7 415,7

11 075,3

2 996,7

Чирпан

13 954,2

1 337,3

319,7

1 017,6

226,5

10 529,7

604,5

775,9

480,3

Aнтоново

3 812,9

1 088,8

495,7

593,1

151,7

2 181,8

48,9

123,5

218,2

Oмуртаг

10 823,7

2 016,6

742,3

1 274,3

127,4

7 379,2

515,9

256,3

528,3

ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ

Oпака

3 370,8

742,5

146,0

596,5

137,0

2 064,2

49,7

274,0

103,4

Попово

17 227,5

1 856,2

622,3

1 233,9

194,3

11 579,6

324,5

2 416,0

856,9

Tърговище

36 271,7

3 340,7

941,0

2 399,7

253,8

25 042,6

2 361,2

3 358,6

1 914,8

666,1

ОБЛАСТ
ХАСКОВО
Димитровград

24 803,9

2 434,2

473,8

1 960,4

224,5

18 431,0

819,6

2 228,5

Ивайловград

4 734,2

993,8

374,8

619,0

137,5

2 885,0

85,2

529,3

103,4

Любимец

6 316,4

833,5

156,5

677,0

147,4

4 642,2

463,4

103,6

126,3

Mаджарово

1 985,5

707,1

218,2

488,9

127,8

1 041,2

19,7

43,8

45,9

Mинерални
бани

3 301,4

858,1

240,9

617,2

99,6

2 042,0

38,1

160,2

103,4

Cвиленград

14 791,9

1 365,5

293,6

1 071,9

217,2

10 319,1

800,9

1 762,9

326,3

Cимеоновград

5 632,8

863,0

171,2

691,8

113,1

3 879,5

262,0

331,5

183,7

Cтамболово

4 531,1

1 362,7

508,6

854,1

122,2

2 701,7

53,3

176,4

114,8

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

в т.ч.

Общини

Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
1(2+3+4+5+6+7+8)

Tополовград

7 275,9

в т.ч. за:
Обслужите- Отбращинска
ли в об- на и сиадмини- кметове щинска
гурност
страция
администрация
2

2а

986,1

293,7

2b
692,4

3
150,5

Образо
вание

4
4 512,8

СоциЗдравеални
опазване
услуги
5

6

Икономически
Култура
дейности и
услуги
7

111,9

1 250,5

8

264,1

Xарманли

13 328,8

1 619,5

410,5

1 209,0

173,7

9 729,3

342,1

1 089,8

374,4

Xасково

54 704,3

3 826,4

691,2

3 135,2

318,3

42 088,0

2 064,9

4 301,7

2 105,0

ОБЛАСТ
ШУМЕН
Велики
Преслав

7 127,8

1 077,1

246,6

830,5

148,1

4 421,8

305,8

568,0

607,0

Bенец

4 378,4

1 085,3

288,8

796,5

107,4

2 761,6

57,7

205,6

160,8

Bърбица

6 535,0

1 159,0

339,2

819,8

139,6

4 903,7

117,7

111,6

103,4

Kаолиново

7 893,3

1 387,3

339,2

1 048,1

146,0

6 009,1

120,0

127,5

103,4

Kаспичан

5 448,0

830,4

191,4

639,0

148,7

3 379,9

116,5

742,8

229,7
195,2

Hикола
Kозлево
Hови пазар
Cмядово
Xитрино
Шумен

5 552,0

895,5

236,0

659,5

139,9

4 170,5

79,2

71,7

14 313,0

1 293,6

286,3

1 007,3

179,3

9 726,5

423,5

2 403,0

287,1

6 194,0

783,0

197,0

586,0

148,9

2 683,9

98,9

2 284,1

195,2

3 397,4

1 202,9

415,3

787,6

116,8

1 743,3

31,1

119,6

183,7

59 715,4

3 553,3

487,5

3 065,8

311,1

40 649,0

5 078,2

6 557,6

3 566,2

160,8

ОБЛАСТ
ЯМБОЛ
Болярово

4 979,1

807,9

329,4

478,5

167,2

1 497,5

39,5

2 306,2

Eлхово

9 768,5

1 187,4

343,2

844,2

176,7

6 779,5

204,1

1 009,3

411,5

Cтралджа

8 723,5

1 127,2

375,6

751,6

154,1

5 777,1

197,9

1 099,7

367,5

„Tунджа“

11 211,6

1 792,5

809,6

982,9

201,1

7 096,7

320,8

1 054,0

746,5

Ямбол

45 728,2

2 665,7

56,8

2 608,9

262,8

33 965,3

2 490,7

4 607,8

1 735,9

ВСИЧКО:

4 332 483,6 418 337,0 82 818,9 335 518,1 54 440,5 3 074 561,2 209 936,7 421 927,2 151 118,9

Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с
решение на общинския съвет, се представят в
Министерството на финансите при условия и
по ред, определени от министъра на финансите и се публикуват на интернет страниците на
общините.
Чл. 53. (1) Годишният размер на общата
субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о
число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 52.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50
се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и
до 20 октомври – останалите 25 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините

2162,1

до 20 януари в размер 75 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.

(5) Общата субсидия за делегираните от
държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер
една трета от тримесечното разпределение по
ал. 1.
Чл. 54. (1) Приема трансфери за други целеви разходи за местни дейности от централния бюджет за 2021 г. за общините с население до 30 000 жители по данни на Националния статистически институт към 31 декември
2019 г., които нямат достъп до обща изравнителна субсидия за 2021 г. и при които е отчетено намаление на приходите от данък върху
недвижимите имоти по данни от отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината
към 30 септември 2020 г. с повече от 5 на сто
спрямо отчетените постъпления за този данък към 30 септември 2019 г. и намаление на
приходите от туристически данък по данни от
отчета за касово изпълнение на бюджета на
общината към 30 септември 2020 г. с повече
от 15 на сто спрямо отчетените постъпления
за този данък към 30 септември 2019 г. в размер, както следва:

С Т Р.
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Общини

ВЕСТНИК

Сума
(хил. лв.)

Банско

178,3

Несебър

315,5

Поморие

335,0

Приморско
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отчета за касовото изпълнение по бюджета на
общината към 30 септември 2020 г. с повече от
15 на сто спрямо отчетените постъпления за
този данък към 30 септември 2019 г. в размер,
както следва:
Общини

78,4

Сума
(хил. лв.)

Созопол

161,3

Аврен

206,8

Царево

141,2

Девня

151,0

Балчик

201,7

Елин Пелин

429,4

Златица

227,1

Бяла (област Варна)

46,7

Чепеларе

123,6

ВСИЧКО:

1 380,0

(2) Приема трансфери за други целеви разходи за местни дейности от централния бюджет
за 2021 г. за общините с население до 30 000
жители по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2019 г., които
нямат достъп до обща изравнителна субсидия
за 2021 г. и при които е отчетено намаление на
приходите от туристически данък по данни от
№

ВСИЧКО:

1 216,0

(3) Средствата по ал. 1 и ал. 2 се предоставят по реда и в сроковете по чл. 53, ал. 3.
Чл. 55. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2021 г. на бюджетните
организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Българска академия на науките

2.

Българска телеграфна агенция

2 800,0

3.

Българска национална телевизия

4.

Българско национално радио

5.

Държавни висши училища

17 664,3

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката

16 664,3

20,0
10 000,0
2 000,0

5.1.

Технически университет – София

800,0

5.2.

Технически университет – Варна

60,0

5.3.

Технически университет – Габрово

60,0

5.4.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

145,0

5.5.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

115,0

5.6.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

300,0

5.7.

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

300,0

5.8.

Лесотехнически университет – София

300,0

5.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

246,0

5.10.

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

239,0

5.11.

Университет за национално и световно стопанство – София

934,0

5.12.

Икономически университет – Варна

100,0

5.13.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

5.14.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

5.15.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

400,0

5.16.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

230,0

5.17.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

830,0

5.18.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

5.19.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

205,0
4 500,0

70,3
700,0
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№

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

5.20.

Аграрен университет – Пловдив

115,0

5.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив

35,0

5.22.

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

58,0

5.23.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

350,0

5.24.

Национална художествена академия – София

130,0

5.25.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

5.26.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

5.27.

Медицински университет – София

2 385,0

5.28.

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

1 500,0

5.29.

Медицински университет – Пловдив

5.30.

Медицински университет – Плевен

5.31.

Тракийски университет – Стара Загора

400,0

5.32.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

125,0

5.33.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

42,0
65,0

780,0
60,0

85,0

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

1 000,0

5.34.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

200,0

5.35.

Национален военен университет „Васил Левски“

500,0

5.36.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

200,0

5.37.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

100,0

Всичко:

32 484,3

(2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на
Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от
сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато
очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е
по-малък от съответната сума по ал. 1.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици,
които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по
ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг,
за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
Чл. 56. (1) Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите
на бюджетните организации, както следва:		
(хил. лв.)
№

Наименование

Общо
разходи

1

2

Текущи Капиталови
разходи
разходи
2.1

2.2

1.

Сметна палата

840,0

550,0

290,0

2.

Администрация на президента

153,1

49,2

103,9

3.

Министерски съвет

3 534,6

2 649,4

885,2

4.

Омбудсман

82,0

57,0

25,0

5.

Министерство на финансите

43 211,9

33 427,8

9 784,1

6.

Министерство на външните работи

7 393,1

4 032,8

3 360,3

7.

Министерство на отбраната

8.

Министерство на вътрешните работи

3 287,2

2 687,2

600,0

9.

Министерство на правосъдието

10 188,9

4 178,9

6 010,0

100,0

100,0

С Т Р.
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Общо
разходи

Наименование
1

2

Текущи Капиталови
разходи
разходи
2.1
4 747,2

2.2

10.

Министерство на труда и социалната политика

13 951,5

9 204,3

11.

Министерство на здравеопазването

13 458,6

4 897,3

8 561,3

12.

Министерство на образованието и науката

11 035,0

2 522,5

8 512,5

13.

Министерство на културата

1 026,9

497,6

529,3

14.

Министерство на околната среда и водите

4 252,0

1 362,3

2 889,7

15.

Министерство на икономиката

1 665,5

1 107,4

558,1

16.

Министерство на енергетиката

618,6

341,6

277,0

17.

Министерство на туризма

743,3

543,3

200,0

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

9 874,4

5 139,0

4 735,4

19.

Министерство на земеделието, храните и горите

5 655,5

3 146,6

2 508,9

20.

Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията

3 068,2

1 063,8

2 004,4

21.

Министерство на младежта и спорта

647,9

567,1

80,8

22.

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия

168,0

104,0

64,0

23.

Комисия за защита от дискриминация

107,6

35,6

72,0

24.

Комисия за защита на личните данни

366,3

141,3

225,0

25.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество

972,0

412,4

559,6

26.

Национална служба за охрана

27.

Национален статистически институт

28.

Комисия за защита на конкуренцията

29.

Комисия за регулиране на съобщенията

30.

31,8

26,8

5,0

4 525,0

1 860,0

2 665,0

10,0

10,0

3 528,0

546,0

2 982,0

Съвет за електронни медии

107,5

87,8

19,7

31.

Комисия за енергийно и водно регулиране

325,7

197,7

128,0

32.

Агенция за ядрено регулиране

549,7

513,7

36,0

33.

Държавна комисия по сигурността на информацията

433,5

233,5

200,0

34.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

115,9

36,0

79,9

35.

Комисия за финансов надзор

1 709,0

635,0

1 074,0

36.

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

37,0

30,0

7,0

37.

Държавен фонд „Земеделие“

8 052,5

3 752,5

4 300,0

38.

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства

49,6

35,3

14,3

39.

Държавна агенция „Електронно управление“
Всичко:

(2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи
могат да се извършват по реда на Закона за
публичните финанси при обективна невъзможност за усвояване на част от утвърдените
разходи, както и при доказана необходимост
от увеличаването им, след предварително
съгласуване с председател я на Държавна
агенция „Електронно управление“.
Чл. 57. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на
държавния бюджет на Република България

6 384,3

4 693,4

1 690,9

162 261,6

86 919,0

75 342,6

за 2021 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от
държавния бюджет, публикуват на интернет
ст раницата си у твърдените им бюд жети,
както и програмните формати на бюджетите
си при спазване на изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация.
(2) Първос т епен н и т е ра зпоред и т ел и с
бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им
разпоредители с бюджет на информация или
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на документи на интернет страницата им,
когато това е предвидено в този закон или
в Закона за публичните финанси.
Чл. 58. При създаване през 2021 г. на бюджетна организация, чийто бюджет е част
от държавния бюджет и ръководителят є е
определен за първостепенен разпоредител с
бюджет, Министерският съвет определя размера на основните показатели на бюджета на
организацията и други показатели съгласно
Закона за публичните финанси, без да се
нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.
Чл. 59. Утвърждава обща годишна квота за
предоставяне на ваучери за храна по чл. 209,
ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно
облагане в размер на 350 млн. лв.
Чл. 60. Определя до 100 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване
на земеделските стопани от акциза за газьола
съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
Чл. 61. Минималният размер на основната
заплата за най-ниската длъжност, предвидена
за заемане от държавен служител по чл. 68
от Закона за държавния служител, е 650 лв.
от 1 януари 2021 г.
Чл. 62. Базата за определяне размера на
основното месечно възнаграждение за найниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, по чл. 177, ал. 2 и
чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
е 380 лв. от 1 януари 2021 г.
Чл. 63. (1) Средномесечни ят доход по
чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца
за 2021 г. е 510 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2,
т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за
2021 г. е 410 лв.
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2,
т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за
2021 г. е от 410,01 лв. до 510 лв. включително.
(4) Размерът на месечните помощи за
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона
за семейни помощи за деца за 2021 г. за семействата със средномесечен доход на член
от семейството за предходните 12 месеца,
по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е,
както следва:
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството
помощта за семейството расте с 20 лв.
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(5) Размерът на месечните помощи за
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона
за семейни помощи за деца за 2021 г. за семействата със средномесечен доход на член
от семейството за предходните 12 месеца
съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона
за семейни помощи за деца се определя и
изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона
за семейни помощи за деца е 75 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ при
бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца за 2021 г. е 150 лв.
(9) Размерът на еднократната помощ при
раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е,
както следва:
1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на
двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона
за семейни помощи за деца за 2021 г. е 100 лв.
(11) Размерът на еднократната помощ при
осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и
изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2021 г. е 200 лв.
(13) Размерът на еднократната помощ за
отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца за 2021 г.
е 1200 лв. за всяко дете.
(14) Размерът на еднократната помощ за
отглеждане на дете от майка (осиновителка)
студентка, учаща в редовна форма на обучение,
по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2021 г. е 2880 лв.
(15) Размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане по
чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2021 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 350 лв.
(16) Размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане по
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чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи
за деца за 2021 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност – 350 лв.
(17) Размерът на месечната помощ за дете
без право на наследствена пенсия от починал
родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни
помощи за деца за 2021 г. е 115 лв.
(18) Размерът на еднократната помощ за
ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от
Закона за семейни помощи за деца за учебната
2021 – 2022 година е 300 лв.
(19) Размерът на еднократната помощ за
ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от
Закона за семейни помощи за деца за учебната
2021 – 2022 година е 300 лв.
(20) Размерът на обезщетенията по чл. 230,
ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
за 2021 г. е 340 лв.
Чл. 64. (1) През 2021 г. на пенсионери, на
които пенсията или сборът от пенсиите заедно
с добавките и компенсациите към тях е от
300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска
еднократно годишна финансова подкрепа за
хранителни продукти в размер на 120 лв.
(2) Помощта по ал. 1 се изплаща чрез
бюджета на Министерството на труда и социалната политика по предоставена информация за правоимащите лица от Националния
осигурителен институт.
(3) Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно
лице писмено определя кръга на правоимащите лица по ал. 1 и издава заповед на всяко
правоимащо лице за еднократно изплащане
на помощта.
(4) Помощта по ал. 1 не се счита за доход
при определяне на други видове помощи по
Закона за социално подпомагане и Закона за
семейни помощи за деца.
Чл. 65. Максима лни ят размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от
Закона за награждаване на лица за особени
заслуги към българската държава и нацията е,
както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до
700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до
700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до
5000 лв.
Чл. 66. Размерът на държавната субсидия
за един получен действителен глас по чл. 26,
ал. 1 от Закона за политическите партии за
2021 г. е 8 лв.

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

Чл. 67. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс,
за 2021 г. е 90 лв.
Чл. 68. Минималният размер на фискалния
резерв към 31 декември 2021 г. е в размер
4,5 млрд. лв.
Чл. 69. Максима лни ят размер на държавния дълг към края на 2021 г. не може да
надвишава 31,9 млрд. лв.
Чл. 70. (1) Максималният размер на новия
държавен дълг, който може да бъде поет по реда
на Закона за държавния дълг, е 4,5 млрд. лв.
(2) В рамките на ограничението по ал. 1
Министерският съвет може да поема външен
държавен дълг по средносрочната програма
за емитиране на дълг на международните
пазари, създадена с Договора за дилърство
меж ду Република Българи я в качеството
на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс
Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си,
Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в
качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за
агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон
Лондон, в качеството на Фискален агент,
Платежен агент, Агент по замяната, Агент
по прехвърлянето и Агент за изчисляване и
Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в
качеството на Регистратор, Платежен агент
и Агент по прехвърлянето относно Глобална
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството
на Емитент относно Глобална средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ,
бр. 25 от 2015 г.), с максимален съвкупен
номинален обем на облигациите, които могат
да бъдат издадени по програмата, увеличен
от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро
в изпълнение на чл. 68, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2020 г., както и външен държавен дълг чрез
заеми по инструменти на Европейския съюз
и от международни финансови институции,
включително за финансиране на проекти и
програми.
(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния
бюджет не могат да поемат нов държавен дълг
по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси.
(4) В рамките на ограничението по ал. 1
Министерският съвет може да поема държавен
дълг за финансиране на програми и инструмен-
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ти за финансова стабилизация, включително
за предоставяне на заемно финансиране на
Единния фонд за преструктуриране в рамките
на Единния механизъм за преструктуриране
на кредитни институции и някои инвестиционни посредници.
Чл. 71. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации
освен дълга по чл. 70, ал. 1 може да се поема
държавен дълг, който се изплаща до края на
текущата бюджетна година, при условие че
не се увеличава държавният дълг към края
на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на
държавния дълг министърът на финансите
може:
1. да емитира освен дълга по чл. 70, ал. 1
държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на
страната, при условие че не се увеличава
държавният дълг към края на годината;
2. да сключва договори за намаляване на
риска при рефинансиране и изглаждане на
матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава
номиналната стойност на дълга;
3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. да изплаща предсрочно задължения по
държавния дълг.
Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерски ят съвет може да
издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити
съгласно чл. 83 – в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти
и докторанти – в общ размер до 40 млн. лв.;
3. по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за
Българската банка за развитие в размер до
700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството
в областта на държавните помощи.
Чл. 73. Максималният размер на новите
държавни гаранции, които могат да бъдат
издадени по реда на чл. 72, е 840 млн. лв.
Чл. 74. За 2021 г. приходите, разходите,
вк лючително за сметка на националното
съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, администрирани и управлявани
от разпоредители с бюджет по държавния
бюджет, са планирани по централния бюджет.
Общият лимит на разходите е в размер до
26 187,8 хил. лв.
Чл. 75. (1) Държавните висши училища могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв.
за финансиране на проекти чрез финансови
инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, в изпълнение на финансов
инструмент, управляван от „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ – ЕАД.
(2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с
министъра на образованието и науката след
преценка от негова страна на възможностите
на съответното държавно висше училище за
обслужването на плащанията по дълга.
Чл. 76. (1) В случаите, когато на основание
чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по
отделните бюджетни програми по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет,
които прилагат програмен формат на бюджет,
свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. не са утвърдени
администрирани разходни параграфи, с акта
за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва
размерът на сумите по тях.
(2) С промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1,
извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3
от Закона за публичните финанси, могат да
се създават нови администрирани разходни
параграфи извън утвърдените с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. или
вече създадените по реда на ал. 1, само след
предварително съгласуване с министъра на
финансите или оправомощено от него лице.
Чл. 77. Министерск и ят съвет може да
извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г., и на максималните размери на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г., на първостепенните
разпоредители с бюджет, част от държавния
бюджет, след представянето по реда на чл. 167
от Закона за публичните финанси на отчетните данни, отнасящи се за техните годишни
финансови отчети за 2020 г.
Чл. 78. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се извършват до определения размер с изключение на делегираните
бюджети.
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(2) Промени на разходите за персонал могат
да се извършват само с акт на Министерския
съвет при структурни промени, за дейности,
свързани с превенция на разпространението на
COVID-19, лечението на заразените лица или
ограничаване на последствията от COVID-19,
както и при компенсирани промени между
бюджети.
(3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие
на преминаване на функции и персонал към
друга бюджетна организация, икономиите от
разходите за персонал може да се използват
за увеличение на индивидуалните основни
месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете
по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за
държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.
(4) Икономията на разходите за персонал
може да се използва текущо или с натрупване
за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите
за тях осигурителни вноски и/или за други
разходи. При необходимост първостепенните
разпоредители с бюджет по държавния бюджет
извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват
министъра на финансите.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал
за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите
за социално-битово и културно обслужване
на персонала и за допълнителни плащания по
чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания
за персонала и свързаните с тях осигурителни
вноски и данъци;
3. получени трансфери от други бюджети,
които не са част от държавния бюджет;
4. полу чени трансфери от бюд жети по
държавния бюджет в годишен размер на
увеличението до 2 млн. лв.;
5. средства по програми за развитие на
предучилищното и училищното образование;
6. разходи за изпълнение на Националния
план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за
закрила на детето;
7. проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с
бюджет изпълняват международни договори
и програми през текущата година, в т.ч. по
официална помощ за развитие и хуманитарна
помощ;
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9. разходи от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
при участие в спасителни и/или неотложни
аварийно-възстановителни дейности.
(6) Промените по ал. 5, по т. 1 – 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се
извършват от министъра на финансите по реда
на чл. 110 от Закона за публичните финанси,
а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 79. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или
на общините, не заплащат наеми.
Чл. 80. (1) Определя сметките за средствата
от Европейския съюз, за които през 2021 г.
Министерският съвет ще утвърждава годишни
разчети, както следва:
1. сметка за средствата от Европейския
съюз на Националния фонд;
2. сметка за средствата от Европейския
съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Актуализиране на разчетите по сметката
по ал. 1, т. 1 се извършва от Министерския
съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на
бюджетната година при съществено влошаване
на бюджетното є салдо.
(3) Актуализиране на разчетите по сметката
по ал. 1, т. 2 се извършва от Министерския
съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с
министъра на финансите след изтичане на
третото тримесечие на бюджетната година
при влошаване на бюджетното є салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените
годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и
2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.
(5) Предвидените трансфери от централния
бюджет за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 1, както и останалите приложими за тези сметки форми за финансиране
съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните
финанси се използват за финансиране на
плащания, свързани с функциите и дейността
на Националния фонд и на Държавен фонд
„Земедел ие“ – Разп ла щат ел ната а г ен ц и я,
включително и за покриване на суми и/или
тяхното възстановяване на европейските фондове, произтичащи от недопустими разходи,
финансови корекции, прихващания и възстановявания на суми, осигуряване на финансирания чрез временни безлихвени заеми по
чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, както и за акумулиране
на средства по тези сметки, разполагаеми за
плащания за следващи години.
(6) По реда на ал. 2 и 3 може да се извършва промяна на трансфера от централния
бюджет за съответната сметка за средства от
Европейския съюз, включително чрез въз-
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становяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и
от минали години, по сметка на централния
бюджет, при условие че при тази промяна не
се възпрепятства своевременното финансиране
и извършване на разплащания от съответната
сметка или промяната на трансфера се компенсира за съответната сметка за средства
от Европейския съюз с други приложими
форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4
от Закона за публичните финанси.
Чл. 81. (1) Националното съфинансиране
на средствата от помощта, предоставена на
Република България от Европейския съюз
и от други донори по Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд/Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка
заетост, Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица на Европейския
съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския
съюз, Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и по Норвежкия
финансов механизъм, се включва в трансфера
по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния
бюджет.
(2) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република
България от Европейския съюз по Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за
рибарство, се включва в трансфера по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.
Чл. 82. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени
безлихвени заеми от централния бюджет,
министърът на финансите, по предложение
на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз,
може да извършва промени на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет,
сметките за средства от Европейския съюз и
бюджетите на бенефициентите – бюджетни
организации.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни
програми и договори, за които се прилага
режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, за наложени
финансови корекции се намалява с 80 на сто
еднократно чрез сключване на тристранно
споразумение меж ду управляващия орган
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на оперативната програма, министъра на
финансите и кмета на съответната община.
Чл. 83. (1) За покриване на финансовия
недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми
„Транспорт и транспортна инфраструктура
2014 – 2020“, „Околна среда 2014 – 2020“ и
„Региони в растеж 2014 – 2020“, одобрени
от Европейската инвестиционна банка в
съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете на
ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие
въз основа на предоставени от централния
бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2
от допълнителната разпоредба на Закона за
Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен
принцип чрез Българската банка за развитие се
извършва в съответствие със Споразумението
за определяне на обхвата на управленската
отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г.
(СПЗ)“).
(4) Поетият дълг от общините по линия
на Финансовия договор между Република
Българи я и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – съфинансиране по
Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) не се
включва в ограничението по чл. 32, ал. 1 от
Закона за публичните финанси.
Чл. 84. (1) Годишният размер на плащанията за 2021 г. за всяка община по дългосрочни
договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов
инструмент, управляван от „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ – ЕАД,
не се включва в общия годишен размер на
плащанията по общинския дълг за съответната
община при определяне на съотношението и
при прилагане на ограничението по чл. 32,
ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени от
контролен орган нарушения при сключването
на ЕСКО договорите и/или при установяване
на негативно въздействие на тези договори
върху параметрите на разходите на общините.
(3) Плащанията през 2020 г. и през 2021 г. по
главницата на съществуващ дълг със средства
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от нов дълг, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
(4) При прилагане на ограничението по
чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по
главницата на банкови заеми тип овърдрафт/
револвиращи кредити.
(5) През 2021 г. общините могат да поемат
дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от
Закона за публичните финанси чрез заеми,
предоставени им от финансови посредници
в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината
за всяка година по всички видове заеми, без
тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32,
ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без
плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1,
не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия за последните
три години, изчислен на базата на данни от
годишните отчети за изпълнението на бюджета
на общината.
Чл. 85. (1) Когато по одобрени проекти
данък върху добавената стойност е финансиран като разход от разпоредители с бюджет,
за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона
за данък върху добавената стойност, сумата
се връща на разпоредителя с бюджет, който
е финансирал разхода, от този разпоредител
с бюджет, който е получил финансирането,
в срок до края на месеца, следващ месеца,
през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми
се дължи лихва за забава съгласно Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания.
(2) Вземанията по ал. 1 са публични и се
събират по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Чл. 86. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на
общини по одобрени за подпомагане проекти
по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по
Програмата за морско дело и рибарство за
периода 2014 – 2020 г. въз основа на подадено
от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
(2) Общините са длъжни в срок до 10 дни
от постъпването на финансовите средства
по ал. 1 по банковата сметка за средства от
Европейския съюз да ги преведат по сметките
на съответния доставчик на услуга, стока или
строителство по одобрения проект, като в
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същия срок представят пред Държавен фонд
„Земеделие“ доказателства за извършеното
плащане в случаите на междинно или окончателно искане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат
възстановяване на Държавен фонд „Земеделие“
на изплатените финансови средства заедно
със законната лихва, считано от изтичането
на 10-дневния срок. В случаите, когато преди
постъпване на средствата по ал. 1 общините
са финансирали разходи за данък върху добавената стойност по сключени договори със
съответния доставчик на услуга, стока или
строителство по одобрения проект с временно
свободните средства по бюджета на общината,
ползваният бюджетен ресурс се възстановява
с постъпилите средства по банковата сметка
за средства от Европейския съюз.
(3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък,
за който възниква право на приспадане на
данъчен кредит по реда на Закона за данък
върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд
„Земеделие“ по реда на чл. 85.
(4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ
подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд „Земеделие“ и
предоставените по ал. 1 финансови средства в
размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по
проекта, заедно със законната лихва съгласно
Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания.
(5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и
се събират по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се
установяват от Държавен фонд „Земеделие“,
а за Програмата за морско дело и рибарство
за периода 2014 – 2020 г. – от управляващия
орган, с акта, с който по основание и размер
се определя размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ по проекта.
Чл. 87. За финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа,
неотговарящи на нормативните изисквания и
обект на изпълнение на решение на Съда на
Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело
С-145/14 във връзка с нарушение на чл. 14 от
Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април
1999 г. относно депонирането на отпадъци, въз
основа на решение на управителния съвет на
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда може да се
предостави финансиране на база на фактически
извършени разходи на общините от бюджета
на Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда в общ размер
до 20 млн. лв. за сметка на преходния остатък
на предприятието, съгласувано с министъра
на финансите, без да се нарушава салдото по
консолидираната фискална програма.
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Чл. 88. Ограничението по чл. 94, ал. 3,
т. 2 от Закона за публичните финанси не
се прилага за ангажименти за разходи по
сключени договори от общината през периода
2019 – 2021 г.:
1. за извършвани от общината услуги по
чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;
2. за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“
от Закона за публичните финанси.
Чл. 89. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи
на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища, на
улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет
произтичащите от ал. 1 промени се извършват
от министъра на финансите по предложение
на кмета на общината въз основа на решение
на общинския съвет.
(3) Предложението на кмета по ал. 2 се
представя в Министерството на финансите
при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 90. К метовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и
комуникационна свързаност на общинските
администрации за нуждите на компонентите
на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани
на интернет страницата на Държавна агенция
„Електронно управление“.
Чл. 91. За унифициране на счетоводните процеси във всички общини кметовете
задължително въвеж дат Интегрирана финансово – информационна система за общините съгласно одобрения от министъра
на финансите план за нейното внедряване.
Кметовете на общини, включени в плана за
2021 г., оказват съдействие на изпълнителя на
проекта за въвеждането на системата.
Чл. 92. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините
не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка за
дейност „Общинска администрация“.
(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да
бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация“.
Чл. 93. (1) За общини с финансови затруднения се считат и общините, за които при
изпълнение на проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз, наличните
към края на 2020 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от
Европейския съюз надвишават 50 на сто от
отчетените към края на годината разходи по
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бюджета на общината, независимо дали са
налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона
за публичните финанси.
(2) За общини те по а л. 1 се при лагат
разпоредбите на глава осма „а“ от Закона за
публичните финанси.
Чл. 94. (1) Кметът на община, за която
срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г. или 2020 г. и
отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от
Закона за публичните финанси заем не е
възстановен, изпраща проекта на бюджет на
общината за съгласуване от министъра на
финансите. При разглеждането от общинския
съвет на бюджета на общината се обсъжда
и становището на министъра на финансите.
(2) За община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл
през 2019 г. или 2020 г., отпуснатият по реда
на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните
финанси заем не е възстановен и при оценката
по чл. 130д, ал. 1 от Закона за публичните
финанси се установи наличие на три или
повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, планът за финансово оздравяване
освен съдържанието по чл. 130е, ал. 1 – 3 от
Закона за публичните финанси:
1. вк лючва мерки за оптимизиране на
разходите за възнаграждения в дейност „Общински съвети“;
2. не предвижда ползването на временен
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 95. Невъзстановени в сроковете по
погасителния план вноски по безлихвени
заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1
от Закона за публичните финанси на общини,
при които в срок от една година след започване на изпълнението на плана за финансово
оздравяване е постигнат заложеният общ
ефект от изпълнение на мерките в плана за
съответния период, могат да се прихващат
с подлежащите на отпускане трансфери за
общината.
Чл. 96. (1) Акционерните дружества с над
50 на сто държавно участие в капитала и
дружествата, които те контролират, в които
размерът на средствата на фонд „Резервен“
е достигнал или е надхвърлил една десета
част от капитала или определената от устава
по-голяма част, при приключване на финансовата 2020 г. не правят отчисления за фонд
„Резервен“.
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в
които средствата на фонд „Резервен“ са в
размер, по-малък от посочения в ал. 1, при
приключване на финансовата 2020 г. правят
отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато
така определените отчисления биха довели
до превишаване на определения размер на
фонд „Резервен“, правят отчисления в размер,
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съответстващ на средствата, необходими за
неговото попълване.
Чл. 97. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества
с държавно, съответно с общинско участие,
отдали под наем предоставените им застроени
или незастроени недвижими имоти, дължат
вноска в размер 50 на сто от получения наем
в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
(2) Алинея 1 не се прилага за юридически
лица, когато при тяхното образуване или
преобразуване имуществото, което те отдават
под наем, е предоставено за извършване на
дейности, свързани с отдаването под наем.
(3) Държавните или общинските лечебни
заведения – еднолични търговски дружества,
както и лечебните заведения – т ърговски
дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от
Закона за лечебните заведения.
(4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала в
10-дневен срок от всяко получаване на суми
по наемния договор по сметка за приходите
по централни я бюд жет на Националната
агенция за приходите.
(5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и едноличните търговски
дружества с общинско участие в капитала в
10-дневен срок от всяко получаване на суми
по наемния договор по сметката за приходите
на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от
Националната агенция за приходите по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират
от органите на общинската администрация
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 98. Първостепенните разпоредители с
бюджет по държавния бюджет предвиждат в
рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2021 г.
средства за реализиране на енергоспестяващи
мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания, при условие че те не
са изпълнени до края на 2020 г.
Чл. 99. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации
и капиталови трансфери за възложени от
държавата дейности и услуги не могат да се
използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се
използват и за принудително погасяване на
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публични и частни държавни вземания, както
и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се
прихващат в пълен размер с подлежащи на
отпускане такива средства.
(4) А линеи 1 – 3 се прилагат и когато
средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите
предприятия се предоставят от държавния
бюджет чрез бюджетите на общините.
Чл. 100. (1) Средствата за юридическите
лица с нестопанска цел по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет се
предоставят за:
1. дейности с неикономически характер;
2. дей нос т и с и коном и ческ и хара к т ер
при съобразяване с правилата в областта на
държавните помощи и чл. 21 от Закона за
публичните финанси.
(2) В случаите, когато лицата по ал. 1
извършват стопанска и нестопанска дейност,
са задължени да разграничат видовете си
дейности така, че да е налице фактическо
или финансово-счетоводно обособяване на
съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската
и нестопанската дейност по отношение на
активите, пасивите, приходите и разходите,
свързани с тези дейности.
Чл. 101. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3
от Закона за Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система
не се прилага за приходите от първоначално
концесионно възнаграждение по договора за
възлагане на концесия за строителство на
обект „Гражданско летище за обществено
ползване София“ – публична държавна собственост.
Чл. 102. (1) При прилагане през 2021 г.
на чл. 156 от Закона за публичните финанси
министърът на финансите може да включи
съответните лица в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 – 161 от Закона за
публичните финанси на осигурителни вноски
и данъците върху доходите на физическите
лица по реда на ал. 2 и в определени от него
срокове.
(2) Министърът на финансите определя
начина на включване на съответните лица
на основата на принципите и правилата на
схемата за централизирано разплащане по
Закона за публичните финанси, включително
и чрез прилагане на подход на превеждане
на дължимите суми по сметка на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При прилагане на подход на превеждане на дължимите от лицата по ал. 1 суми по
сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, те се превеждат месечно,
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до 25-о число на месеца, следващ месеца, за
който се отнасят.
(4) Наличните на датата на включване в
схемата за централизирано разплащане по
Закона за публичните финанси задължения
на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски
и данъци върху доходите на физически лица,
попадащи в схемата, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за
приходите по досегашния ред.
(5) Алинеи 2 – 4 се прилагат и за включените към 31 декември 2020 г. в схемата за
централизирано разплащане по чл. 159 – 161
от Закона за публичните финанси лица по
чл. 156 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 5.
Чл. 103. (1) Считано от 1 януари 2021 г.
разходите за обслужването от банките на
операциите на бюджетните организации по
събирането на приходи и други постъпления
чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
се изплащат чрез съответните бюджети за
сметка на централния бюджет, като се прилагат цените от съответните тарифни позиции,
определени в договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154,
ал. 9 от Закона за публичните финанси.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на
цен т ра лни я бюд жет ч рез извършване на
съответните промени по реда на Закона за
публичните финанси, както следва:
1. на първостепенните разпоредители с
бюджет по държавния бюджет – чрез одобряване на допълнителни разходи за сметка на
бюджетното взаимоотношение с централния
бюджет;
2 . н а о бщ и н и т е – ч р е з доп ъ л н и т е л н и
трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от
Закона за публичните финанси;
3. на соц иа л нооси г у ри т ел н и т е фон до ве – чрез допълнителен трансфер от централния бюджет, като за Националния осигурителен институт възстановяването на разходите
може да е за сметка на частта от предвидения
трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства, в случай на
неусвоени суми от него;
4. на държавните висши училища, Българската академия на науките и бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона
за публичните финанси – чрез одобряване
на допълнителен трансфер от бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с
бюджет по държавния бюджет за сметка на
бюджетното взаимоотношение с централния
бюджет;
5. на останалите разпоредители с бюджет
по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните
финанси – чрез допълнителен трансфер от
централния бюджет.
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(3) При плащането в края на годината на
дължимите разходи в случай на недостиг,
първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет могат да ги извършат за
сметка на икономии в съответните бюджети в частта на разходите и предоставените
трансфери, а разпоредителите с бюджет по
чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси – за сметка на икономии в разходите,
финансирани чрез трансфери от държавния
бюджет.
(4) Заплащането през 2021 г. на разходите за извършеното до 31 декември 2020 г.
обслужване от банките на операциите на
бюджетните организации по събирането на
приходи и други постъпления чрез картови
плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се извършва
по досегашния ред от централния бюджет.
(5) Заплащането на разходите за банково
обслужване по останалите тарифни позиции
от договорите меж ду Министерството на
финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от
Закона за публичните финанси се извършва
по досегашния ред от централния бюджет.
(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 5.
Чл. 104. (1) Националният институт по
метеорология и хидрология (НИМХ) прилага
делегиран бюджет, като генералният директор
е второстепенен разпоредител с бюджет, който:
1. извършва компенсирани промени по
плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител
с бюджет;
2. се разпорежда със средствата на НИМХ;
3. определя броя и числеността на персонала в НИМХ;
4. определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените
разходи по бюджета на НИМХ за съответната
бюджетна година.
(2) Установеното към края на годината
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в
бюджета му за следващата година.
Чл. 105. (1) Средства в размер на 48 248,6
хил. лв., разчетени по бюджетите на държавните висши училища като част от субсидията
за издръжка на обучението, над формираната
по чл. 91, ал 1, т. 1 от Закона за висшето
образование, се използват за достигане на
по-висок размер на заплатата за най-ниската
академична длъжност, определена при условията на чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето
образование, както и на други длъжности
от академичния състав в държавните висши
училища.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
държавните висши училища след изпълнението на условия и по ред, определени от
министъра на образованието и науката.
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(3) При неизпълнение на определените
от министъра на образованието и науката
условия и ред с размера на разчетените и
непредоставените по бюджетите на държавните висши училища средства по ал. 1 се
извършват компенсирани промени меж ду
бюджетите на държавните висши училища и
бюджета на Министерството на образованието и науката. В този случай средствата се
разходват за мерки и политики в областта
на висшето образование.
Ч л. 10 6 . (1) Ра з ход и т е, ма кси ма л н и т е
размери на новите задължения за разходи
по приетите бюджети по чл. 4 – 47, предоставените трансфери за други бюджети по
чл. 18 и 19, бюджетното взаимоотношение
с централния бюджет на разпоредителите с
бюджет по чл. 48, субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери
за нефинансови предприятия по чл. 49 се
извършват в размер до 95 на сто.
(2) За сметка на останалите 5 на сто чрез
пропорционално намаляване на показателите
по бюджетите по ал. 1 Министерският съвет
при необходимост може да одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджетите
на Министерството на здравеопазването,
Нац иона лната зд равноосиг у ри телна каса
и Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ и/или увеличение
на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6
от Закона за публичните финанси за съответните бюджети по държавния бюджет, за
осигуряване на лекарствени продукти, предпазни средства, дезинфектанти, апаратура,
за дейности за лечение, както и за други
разходи, свързани с лечението на COVID-19
при неблагоприятно развитие на пандемията.
(3) Първос т епен н и т е ра зпор ед и т ел и с
бюджет по държавния бюджет по ал. 1 извършват произтичащите от ал. 2 промени
по бюджетите си, включително по области
на политики/функционални области и бюджетни програми, и уведомяват министъра
на финансите по определен от него ред.
(4) След 1 декември 2021 г. остат ък ът
от средствата, които не са пренасочени по
реда на ал. 2, се разходват по съответните
бюджети по ал. 1, в случай че не се влошава
салдото по държавния бюджет.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на делегираните бюджети в системата на
предучилищното и училищното образование
и Националния институт по метеорология
и хидрология.
(6) Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или
увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2,
т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси
за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както и за бюджетните
организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за
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публичните финанси, за сметка на икономии
на разходи и/или трансфери по бюджетите
на други първостепенни разпоредители с
бюджет по държавния бюджет, в рамките
на ограничението по ал. 1, за финансиране
на дейности, свързани с превенция на разп рост ранението на COV ID-19, лечението
на заразените лица или ограничаване на
последствията от COVID-19.
Чл. 107. (1) Данъчно задължените лица
заплащат годишния данък върху таксиметров
превоз на пътници за 2021 г., определен в
съответната наредба на общинския съвет,
на ма лен с раз л и к ата меж д у размера на
определения от общинския съвет годишен
данък върху таксиметров превоз на пътници
за 2020 г. и минималния годишен размер
на данъка по чл. 61ф от Закона за местните
данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от
300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози
се получава след заплащането на данъка.
(2) Общините получават компенсация от
държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на
пътници в размер, определен въз основа на
броя на автомобилите, за които е издадено
разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници през 2021 г., умножен
по разликата между размера на годишния
данък върху таксиметров превоз на пътници
за 2020 г., определен в съответната наредба
на общинския съвет, и минималния годишен
размер на данъка по чл. 61ф от Закона за
местните данъци и такси от 300 лв., като се
отчита чл. 61ч от същия закон.
(3) Общините обявяват на интернет страниците си годишния размер на дължимия
от данъчно задължените лица данък върху
таксиметров превоз на пътници за 2021 г.
съгласно ал. 1.
(4) Средствата по ал. 2 се осигуряват от
Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 108. През 2021 г. срокът по чл. 84,
ал. 4 от Закона за публичните финанси за
внасянето от кмета в общинския съвет на
окончателни я проект на бюд жета на общината, индикативния годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз
и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от същия закон
се удължава с 25 работни дни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от
2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от
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2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34,
70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113
от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и
99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г.,
бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от
2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и
107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61,
98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от
2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г.,
бр. 100 от 2019 г. и бр. 68 от 2020 г.) в § 2 от
преходните и заключителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „2020 г.“ се заменят
с „2021 г.“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „2021 г.“
се заменят с „2022 г.“.
§ 2. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39
и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 17, 50 и
60 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 2 думите „Министърът на фина нси т е“ с е за мен я т с „М и н ис т ър ът на
правосъдието“;
б) в ал. 3 в изречение първо думите „централния бюджет“ се заменят с „бюджета на
Министерството на правосъдието“, а в изречение трето думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „Министерството
на правосъдието“;
в) в ал. 4 и 5 думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „Министерството
на правосъдието“.
2. В чл. 27, ал. 1 в изречение първо думите
„централния бюджет“ се заменят с „бюджета
на Министерството на правосъдието“ и се
създава изречение трето: „Когато планираните разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието са недостатъчни, допълнителни
средства за тази цел се осигуряват по реда
на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.“
3. В чл. 28, ал. 1 думите „Министерството
на финансите“ се заменят с „Министерството
на правосъдието“.
4. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона
за политическите партии (обн., ДВ, бр. 50
от 2019 г.; изм., бр. 28 от 2020 г.):
а) в § 5, ал. 7 думите „по общия ред“
се заменят с „от Националната агенция за
приходите“;
б) в § 6 думите „Министерството на финансите предоставя“ се заличават, а след
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думите „държавната субсидия“ се добавя
„се предоставя“.
§ 3. В Закона за народните читалища (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г.,
бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108
от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97
от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г.,
бр. 102 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 28 от
2020 г.) в чл. 4в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държ а ват а о си г у ря ва фи н а нс ова
подкрепа за дейностите по ал. 2 на Съюза
на народните читалища като национално
представителната организация на читалищата
за неикономическа дейност под формата на
субсидия от държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на културата.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В Закона за Националната служба
за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм.,
бр. 103 от 2017 г., бр. 103 от 2018 г., бр. 17 и
99 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 4:
а) в т. 2 думите „по чл. 160 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се заличават;
б) в т. 5 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
2. В чл. 23, ал. 5 думите „за сигурност“
се заменят със „за охрана“.
3. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по глава пета се изпълняват от офицери и сержанти от Националната
служба за охрана.“
4. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Националната служба
за охрана определя длъжностите за отделните
категории служители по ал. 1 съобразно с
функциите и дейностите на службата при
спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 1.“
5. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Конкурс за назначаване на офицери и сержанти в Националната служба
за охрана не се провежда за лица, които са
държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, офицери и
сержанти в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на минист ъра на отбраната,
както и държавни служители по съответните закони за службите за сигурност или
службите за обществен ред, ако отговарят
на изискванията по чл. 39 и след сключване
на писмено споразумение между служителя,
началника на Националната служба за охрана
и ръководителя на съответното министерство,
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ведомство или служба. При тези случаи не
се прилага изискването по чл. 39, ал. 2, т. 2.“
6. В чл. 44, ал. 1 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
7. В чл. 48, ал. 2 думите „30 април“ се
заменят с „15 май“.
8. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерите на възнаграждението за
звание се определят с акт на началника на
Националната служба за охрана съобразно
разполагаеми те средст ва по бюд жета на
службата.“
9. В чл. 94, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. тежки нарушения по чл. 89 с настъпили
съществени последици.“
§ 5. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98
от 2016 г., бр. 99 от 2017 г., бр. 30, 77, 88 и
105 от 2018 г. и бр. 24, 35 и 101 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 се създава т. 8:
„8. еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.“;
б) в ал. 5 след цифрата „6“ се добавя „и 8“.
2. В чл. 4 думите „и 6“ се заличават.
3. В чл. 7 се създава ал. 19:
„(19) При условията на ал. 1 месечната
помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето. Детето, поставено под настойничество/попечителство,
се взема предвид при определяне на размера
на помощта по реда на ал. 4 за семейството
на неговия настойник/попечител.“
4. В чл. 10а:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Помощта по ал. 1 се отпуска независимо от дохода на семейството.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) При условията на ал. 1 и 2 еднократната помощ се предоставя и на настойника/
попечителя, който отглежда детето.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) При условията на ал. 1 и 2 еднократната помощ се предоставя и за деца,
настанени в семейства на роднини и близки
и приемни семейства по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на еднократната помощ се
определя ежегодно в закона за държавния
бюджет на Република България за съответ-
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ната година, но не по-малък от предходната година.“
5. Създава се нов чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) На семействата, чиито деца
са записани в осми клас на държавно или
общинско училище, се отпуска еднократна
помощ за покриване част от разходите в
началото на учебната година, когато децата
живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска независимо от дохода на семейството.
(3) При условията на ал. 1 и 2 еднократната помощ се предоставя и на настойника/
попечителя, който отглежда детето.
(4) При условията на ал. 1 и 2 еднократната
помощ се предоставя и за деца, настанени в
семейства на роднини и близки и приемни
семейства по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
(5) Размерът на еднократната помощ се
определя ежегодно в закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
(6) Помощта по ал. 1 се изплаща на два
пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта
за отпускането є, а остатъкът се изплаща в
началото на втория учебен срок, ако детето
продължава да посещава училище.
(7) Помощта се възстановява, ако:
1. детето не постъпи в училище, освен ако
това е невъзможно поради здравословното
му състояние;
2. ученикът не продължи обучението си
през втория учебен срок до завършване на
осми клас, освен ако това е невъзможно
поради здравословното му състояние;
3. у чени к ът е доп усна л в рам к и т е на
един месец от учебната година отсъствия от
5 учебни часа, за които няма уважителни
причини.“
6. В чл. 11 думите „и 6“ се заличават.
7. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 12:
„12. за еднократната помощ за ученици,
записани в осми клас – след един месец от
началото на учебната година.“
8. В чл. 14, ал. 3 след думите „ал. 6“ се
поставя запетая, а думите „и чл. 10а, ал. 7“
се заменят с „чл. 10а, ал. 7 и чл. 10б, ал. 7“.
§ 6. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 100 от 2019 г.; изм., бр. 28, 34, 60 и 98
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема държавния бюджет за 2020 г.
по приходите, помощите и даренията, както
следва:
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№

ВЕСТНИК

Показатели
1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.
1.2.

Сума
(хил. лв.)
2
25 145 838,6

Данъчни приходи

1.1.

С Т Р. 7 7

23 026 025,9

Корпоративен данък

2 410 563,7

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на
юридически лица

76 801,9

1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

1.4.

Данък върху добавената стойност

1.5.

Акцизи

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

187 396,1

1.8.

Други данъци

142 127,9

2.

4 074 551,0
10 640 356,1
5 450 000,0

Неданъчни приходи

44 229,2

2 119 812,7

“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
№

Показатели
1

IІ.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

Сума
(хил. лв.)
2
15 267 069,8
11 890 494,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

5 783 150,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 088 977,9

1.2.1.
1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1.2.3.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

1.3.

Лихви

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

2.

Капиталови разходи

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2.2.

Капиталови трансфери

989 140,6
98 152,3
1 685,0
691 640,8
1 383 293,2
3 247 762,0
2 825 902,7
421 859,3

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

28 480,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 100,0

5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия

80 000,0

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

ІІІ.
1.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

13 668 541,5

Предоставени трансфери за:

13 687 473,7

в т.ч.
1.1.

Общините

4 202 545,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

5 742 531,4
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№

ВЕСТНИК

Показатели
1

1.3.

Националната здравноосигурителна каса
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Сума
(хил. лв.)
2
1 616 999,5

в т.ч.
1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

83 400,0

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

881 419,3

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“

265 650,9

2.

Получени трансфери от:

18 932,2

в т.ч.
2.1.

Държавното обществено осигуряване

2.1.1.
2.1.2.

4 000,0

– за Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

2.1.3.

250,0

– за Министерството на здравеопазването

2.2.
ІV.

7 400,0

– за Министерството на труда и социалната политика

3 150,0

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

5 532,2
1 397 382,3

“
в) в ал. 3 числото „-3 451 459,5“ се заменя с „-5 187 155,0“;
г) в ал. 4 числото „3 451 459,5“ се заменя с „5 187 155,0“.
2. В чл. 22:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2020 г., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи

553 332,2
553 332,2

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 650,0

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 325,3

1.3.
1.4.
II.
1.

Други приходи
РАЗХОДИ
Текущи разходи

548 886,9

1 470,0
1 204 377,8
776 871,7

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1.2.1.
2.
2.1.
III.

цел

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

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

2.1.

Предоставени трансфери (-)

72 361,7
540,0
540,0
427 506,1
427 506,1
651 045,6
672 800,9
-21 755,3
-21 755,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

“
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б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика 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

5 548,0

2.

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

1 150 625,1

3.

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

31 238,9

4.

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

4.1.

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

892,0

4.2.

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

3 146,0

5.

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

4 038,0

Всичко:

12 927,8
1 204 377,8

“
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г.

2 545 841,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г.

1 123 485,7

г) в ал. 4 накрая се добавя „и Постановление № 336 на Министерския съвет от 2019 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за
изграждане на Автомагистрала „Хемус“ (ДВ,
бр. 99 от 2019 г.).“;
д) създават се ал. 5 – 8:
„(5) Разходи в размер на 200 000 хил. лв. по
ал. 1, раздел II, т. 2.1 не могат да бъдат разходвани до 23 декември 2020 г.
(6) За сметка на средствата по ал. 5 Министерският съвет при необходимост може да одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса
и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона
за публичните финанси за съответните бюджети по държавния бюджет, за осигуряване

“
на лекарствени продукти, предпазни средства,
дезинфектанти, апаратура, за дейности за лечение, както и за други разходи, свързани с
лечението на COVID-19, при неблагоприятно
развитие на пандемията.
(7) След 23 декември 2020 г. остатъкът от
средствата, които не са пренасочени по реда
на ал. 6, се разходват по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в случай че не се влошава салдото по държавния бюджет.
(8) От предвидения максимален размер на
новите задължения за разходи по ал. 3, т. 2,
200 000 хил. лв. могат да бъдат поети като
задължения по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството след 23 декември 2020 г. при условията на
ал. 7.“
3. В чл. 48, т. 1 на ред „– по чл. 70, ал. 4,
т. 2 от Закона за радиото и телевизията“ числото „3 900,0“ се заменя с „1 300,0“.
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4. В чл. 49, ал. 1:
а) на ред 2 „За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони“ числото „25 000,0“ се заменя с „34 000,0“;
б) на ред „Всичко“ числото „181 000,0“ се
заменя със „190 000,0“.
§ 7. (1) Отпуснатите до 31 декември 2020 г.
еднократни помощи по чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца се изплащат в размера, по реда и при условията, при които са
отпуснати.
(2) Отпуснатите до 31 декември 2020 г. еднократни помощи по чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се изплащат в размера, по
реда и при условията, при които са отпуснати.
§ 8. До 31 януари 2021 г. всички месечни
помощи по чл. 8 от Закона за семейни помощи
за деца, отпуснати преди 31 декември 2020 г.,
се изменят служебно от дирекции „Социално
подпомагане“, като размерите на отпуснатите
помощи се определят в съответствие с чл. 63,
ал. 12.
§ 9. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица за 2021 г.
сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в
размер на 4500 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в
размер на 9000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие
деца – в размер на 13 500 лв.
(2) При ползване на данъчното облекчение
за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв.
(3) За 2021 г. годишната данъчна основа по
чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон,
както и с разликата:
1. между допустимия размер за 2021 г. на
данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в
ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи
за същата година;
2. между 9000 лв. и размера на ползваното
данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон
за 2021 г.
§ 10. За 2021 г. необходимите средства за
държавната субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии се осигуряват чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2021 г.
по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публич-
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ните финанси за сметка на планираните по
централния бюджет разходи за същата цел.
§ 11. (1) Считано от 1 януари 2021 г. функциите, дейността, активите, пасивите, архивът,
както и всички права и задължения на Антидопинговия център към министъра на младежта и спорта, свързани с Лабораторията за
допингов контрол, преминават към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в
спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
(2) Дейността на Научноизследователската
и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
се осъществява от служители, които работят
по трудово правоотношение, в т.ч. заемащите
академични длъжности.
(3) Трудовите правоотношения на служителите на Лабораторията за допингов контрол
към Антидопинговия център се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) В срок до три месеца от влизането в
сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на младежта и спорта
да предостави правото на управление на помещенията на Лабораторията за допингов контрол в сградата, намираща се на ул. Никола
Габровски № 1, по реда на Закона за държавната собственост.
(5) В срока по ал. 4 министърът на младежта и спорта и органите за управление на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на своята компетентност да
предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнението на ал. 1 – 3.
§ 12. Министърът на културата в срок до
31 март 2021 г. да внесе в Министерския съвет
проект на закон за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за публичните финанси,
както и за привеждане на финансирането на
Българското национално радио и Българската
национална телевизия в съответствие с правилата за държавните помощи.
§ 13. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35
и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г., бр. 20 и 51 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 т. 14 се отменя и се създава т. 15:
„15. договори за кредит под формата на
овърдрафт с едномесечен срок за погасяване
на задължението освен в случаите по чл. 8,
ал. 7.“;
б) в ал. 2 думите „т. 14“ се заменят с „т. 15“.
2. В чл. 19 ал. 7 се отменя.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на
Министерския съвет.
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§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г.
с изключение на § 6, който влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение
към чл. 50
Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния
бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2021 г.
Основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и бюджетите на
общините за 2021 г. се изчисляват по следната
формула:
С = С1 + С2 + С3 + С4, където
С е размерът на основното бюджетно взаимоотношение между централния бюджет и
бюджета на конкретната община за 2021 г. под
формата на субсидии/трансфери.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по
стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната
община.
Право да получават обща изравнителна
субсидия през 2021 г. имат общините, чиито
постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2019 г. на един жител са по-ниски от
120 % от равнището им за страната на един
жител (ДП×1<1,2*ДПстр.).
Общата изравнителна субсидия за общините с достъп за 2021 г. се изчислява по следната
формула:
С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5, където
А1 е първата част от размера на общата
изравнителна субсидия от централния бюджет
за конкретната община. Право да получават
тази част от субсидията имат общините с посочения достъп в зависимост от постоянните
данъчни постъпления на един жител, като изравняването е в размер на разликата между
120 % от равнището за страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за
конкретната община, умножена по броя на
жителите є.
ИДП х1 = (1,2*ДПстр -  Д П х1) * Н х1, където
ИДП х1 е стойността на изравняването на
постоянните данъчни постъпления по компонента А1 за конкретната община.
ДП х1 е размерът на постоянните данъчни
постъпления (данък върху недвижимите имо-
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ти (§ 13-01), данък върху превозните средства
(§ 13-03), туристически данък (§ 13-08) и патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници (§ 01-03) на един жител на конкретната община към 31 декември 2019 г.
ДПстр е размерът на постоянните данъчни
постъпления (§ 13-01, § 13-03, § 13-08 и § 0103 от ЕБК) на един жител за страната към
31 декември 2019 г. (104,68 лв./жител).
Н х1 е населението на съответната община
по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2019 г.
А2 е втората част от размера на общата
изравнителна субсидия от централния бюджет
за конкретната община с достъп.
Разпределението на сумата от компонента
А2 по общини е на база дела на разходните
потребности за конкретната община с достъп.
За определяне на разходните потребности
на общините се използват следните натурални
показатели:
ü Брой деца до 5 г.
ü Брой деца от 6 – 14 г.
ü Брой възрастни на и над 65 г.
ü Територия
ü Дължина на общински пътища
ü Население
Теглото на съответния показател се определя в зависимост от структурата на разходите
за местни дейности (по последни отчетни годишни данни за 2019 г.) по следния начин:
q Брой деца до 5 г. – 7,0 % (дял на разходите за местни дейности 311, 312, 431 от
ЕБК в общите разходи за местни дейности)
q Брой деца от 6 – 14 г. – 1,0 % (дял на
останалите разходи за местни дейности
във функция Образование от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
q Брой възрастни на и над 65 г. – 4,0 %
(дял на разходите за местни дейности
във функция V. Социално осигуряване,
подпомагане и грижи от ЕБК в общите
разходи за местни дейности)
q Територия – 28,0 % (дял на разходите за
местни дейности в група А. Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство (без дейности 603 и 605) и
разходите за дейност 622 „Озеленяване“
от група Б на функция VІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
q Дължина на общинската пътна мрежа – 12,0 % (дял на разходите за местни
дейности в група В. Транспорт и съобщения от функция VІІІ от ЕБК в общите
разходи за местни дейности)
q Население – 48,0 % (дял на разходите
за всички останали местни дейности от
ЕБК в общите разходи за местни дейности)
На всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума
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на показателя за страната, като всеки дял се
умножава с теглото за показателя (%). Сумата
от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на конкретната
община.
РПi = (Дi/∑Дi)*7,0 % + (Уi/∑Уi)*1,0 % + (Вi/∑Вi)*
*4,0 % + (Тi/∑Тi)*28,0 % + (ДОПi/∑ДОПi)*12,0 % +
+ (Нi/∑Нi)*48,0 %, където
Д – деца до 5 години
У – деца от 6 до 14 г./ученици
В – възрастни на и над 65 години
Т – територия
ДОП – дължина на общински пътища
Н – население
РПi е делът на разходните потребности за
конкретната община.
∑ РПi=0,7670 само за общините с достъп.
Разпределението на общата сума от А2 по
общини е на база относителния дял на разходните потребности на всяка от общините с достъп към общата сума на разходните потребности за общините с достъп РПi/∑ РПi.
Информацията за населението, децата до
5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните на и над 65 години е по данни на НСИ
към 31 декември 2019 г., а за дължината на
общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 1 октомври 2020 г.
А3 е третата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет
за конкретната община с достъп.
Право да получават тази част от субсидията имат общините с достъп, чийто дял на
приходите спрямо общите постъпления (по
последни отчетни годишни данни за 2019 г.) е
по-малък от 25 на сто.
П х1/ОП х1<25 %, където
П х1 е размерът на приходите (раздел І и
§ 40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към 31 декември
2019 г. за конкретната община с достъп.
ОП х1 е размерът на общите постъпления
към 31 декември 2019 г. за конкретната община с достъп, който се формира като сума от
размера на приходите на общината, трансферите и временните безлихвени заеми (раздел І,
§ 40-00 от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).
Разпределението на тази част от субсидията
е на база относителния дял на разликата между 25 % и полученото съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната
община с достъп.
А4 е допълнителен компонент на общата
изравнителна субсидия от централния бюджет
за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ЗДБРБ за 2020 г.)
за общините с достъп. Тази част на субсидията се получава от общините с достъп, които
имат отрицателна разлика между получено-
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то от сумата на компонентите А1, А2 и А3
(А1+А2+А3) и размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2020 г.
А5 е допълнителен компонент на общата
изравнителна субсидия от централния бюджет
за конкретната община с достъп.
Право да получават тази част от субсидията имат общините с осреднено данъчно усилие
над средния размер на определените със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) граници за съответните данъци (ДУсрх1 >1), като
разпределението е на база относителния дял
на разликата над 1.
ДУсрх1 е осредненото съотношение между
размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на
имущество по възмезден начин, данъка върху
превозните средства – за леки автомобили над
74 kW до 110 kW, и данъка върху превозните
средства – за товарни автомобили до 12 т, на
конкретната община за 2020 г. към съответните средни стойности в границите, определени
в ЗМДТ за всеки от изброените данъци. Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1 = (СТДНИ×1/СТДНИср + СТДВПИ×1/СТДВПИср +
+ СТДПС_Л×1/СТДПС_Лср + СТДПС_Т×1/СТДПС_Тср)/4,
където
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка
върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2020 г.
При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
СТДНИср е средният размер на ставката за
данъка върху недвижимите имоти в границите, определени със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка
при придобиване на имущество (недвижимо)
по възмезден начин за 2020 г. на конкретната
община.
СТДВПИср е средният размер на ставката за
данъка при придобиване на имущество по
възмезден начин в границите, определени със
ЗМДТ.
СТДПС_Л×1 е размерът на ставката за данъка
върху превозните средства – за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително, за
2020 г. на конкретната община.
СТДПС_Лср е средният размер на ставката за
данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ – за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително.
СТДПС_Т×1 е размерът на ставката за данъка
върху превозните средства – за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса, за 2020 г. на конкретната община.
СТДПС_Тср е средният размер на ставката за
данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ – за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса.
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С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
Средствата за трансфера се разпределят
при следните съотношения: 85 % – по показател дължина на общинските пътища с отчитане
на географско и височинно разположение (на
базата на параметри за дължина на общински
пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); 10 % – по показател брой
населени места с изключване на местата без
население; 5 % – по показател брой население.
Размерът на трансфера за конкретна община
се формира от сбора на сумите, разпределени
по относително тегло на съответния показател
за общината спрямо общото за страната;
С4 е размерът на целевата субсидия за
капиталови разходи за конкретната община,
формиран от следните компоненти:
С4=В1+В2, където:
В1 – основен компонент на целевата субсидия, при съотношения за разпределяне на
ресурса за този компонент, както следва: 45 %
от него – по показател брой населени места,
с изключване на местата без население и с
население до 10 души; 25 % от него – по показател дължина на общинските пътища; 25 %
от него – по показател брой население; 5 % от
него – по показател територия. В1 за конкретна община се формира от сбора на сумите,
разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото
за страната;
В2 – допълнителен компонент на целевата
субсидия за подпомагане на общините от 4-та
и 5-а категория за подобряване на състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията на общината. Достъп до
тази част на субсидията имат всички общини
от 4-та и 5-а категория, съгласно утвърдената от министъра на регионалното развитие и
благоустройството със Заповед № РД-02-142021/2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 73 от 2014 г., бр. 75 от 2016 г.) категоризация на общините в Република България, на основание чл. 36, ал. 2 на Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България и във връзка с т. 4
от Решение № 921 на Министерския съвет от
2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република
България.
Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември
2019 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към
1 октомври 2020 г.
9141
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УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България, приет от 44-то Народно събрание
на 27 ноември 2020 г.
Издаден в София на 3 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм.,
бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11
от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87,
88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65,
99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г.,
бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от
2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г.,
бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от
2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г.,
бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и
бр. 60 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 60а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „корабите, пристанищата
и пристанищните райони“ се заменят с „корабите и пристанищата по чл. 106а“.
2. В ал. 3 думите „международно свидетелство за сигурност на кораба, временно
международно свидетелство за сигурност на
кораба, както и удостоверение за съответствие
на пристанището“ се заменят с „международно свидетелство за сигурност на кораба
и временно международно свидетелство за
сигурност на кораба“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) С наредбата по ал. 2 се определят и
условията и редът за защита от нерегламентиран достъп и за работа с информацията,
която се съдържа в оценките на сигурността
и в плановете за сигурност на корабите, както
и в оценките на сигурността, в докладите за
начина на извършването им и в плановете за
сигурност на пристанищата и пристанищните
съоръжения.“
§ 2. В чл. 67, ал. 1 думата „надконтиненталния“ се заменя с „над континенталния“.
§ 3. В чл. 87, ал. 2 след думата „надзор“
се добавя „по Дунава“.
§ 4. В чл. 92, ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 2 след думите „собственикът на“
се добавя „територията и пристанищната
инфраструктура на“.
2. В т. 5 думите „за извършването на които се изисква ползването на пристанищна
територия и/или пристанищни съоръжения“
и запетаята пред тях се заличават.
3. В т. 9 запетаята след думата „наименованието“ се заменя със съюза „и“, думите
„координатите на граничните точки и площта
на територията“ се заличават, а думите „т. 4“
се заменят с „т. 2“.
4. В т. 10 думите „координатите на граничните точки и площта на“ се заменят с
„идентификаторите по кадастралната карта
на поземлените имоти, съставляващи“.
5. Точка 12 се отменя.
6. В т. 13 думите „т. 1 – 12“ се заменят с
„т. 1 – 11“.
§ 5. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „собственикът му“
се заменят със „собственикът на неговата
територия и пристанищна инфраструктура“.
2. В ал. 3, т. 4 думите „пристанището,
съответно пристанищният оператор“ се заменят с „неговата територия и пристанищна
инфраструктура“.
§ 6. В чл. 103, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „съоръжения за акостиране, които позволяват оставането на котва,
приближаването и“ се заменят с „други съоръжения за приставане, които позволяват
оставането на котва или“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. инфраструктура за достъп;“.
3. В т. 6 думите „включително и възможността за сключване на договори с доставчици на услуги за приемане на отпадъци от
корабоплавателна дейност, както“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 7. Член 103а се отменя.
§ 8. Член 103в се изменя така:
„Чл. 103в. (1) За посещаващите пристанище
за обществен транспорт кораби, с изключение на военните, и за опериращите в такова
пристанище кораби се заплащат пристанищни
такси за:
1. ползване на пристанищната инфраструктура;
2. приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
(2) Таксите по ал. 1 се определят по размер
и се събират от:
1. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – за пристанищата за обществен транспорт по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна
собственост;
2. собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанища
за обществен транспорт, извън тези по т. 1.
(3) Пристанищните такси по ал. 1 се дължат:
1. преди отплаването – за корабите, посетили пристанищата за обществен транспорт;
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2. периодично – за корабите, които оперират в пристанищата за обществен транспорт.
(4) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ превежда на Министерството
на отбраната част от таксите по ал. 1, т. 1,
която съответства на поддържаните от него
средства за навигационно осигуряване.
(5) Пристанищните такси се публикуват на
интернет страницата на лицата по ал. 2 и на
подходящо място в пристанището.“
§ 9. Член 103г се изменя така:
„Чл. 103г. (1) При определяне на структурата и размера на таксите по чл. 103в, ал. 1,
т. 1 се спазват следните принципи:
1. прозрачност;
2. обективност;
3. недискриминация;
4. съответствие с правилата на конкуренцията;
5. съобразяване с търговската стратегия
и инвестиционните планове, прилагани в
съответното пристанище.
(2) В съответствие с прилаганата в пристанището икономическа стратегия и политика
за пространствено планиране може да бъдат
определяни различни размери на таксите по
чл. 103в, ал. 1, т. 1 за различните типове кораби, които посещават пристанището, както и с
цел да се насърчи по-ефективното използване
на пристанищната инфраструктура, превозите
на къси разстояния, опазването на морската
и речната околна среда, енергийната ефективност или ефективността по отношение на
въглеродните емисии от водния транспорт.
(3) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 се разходват за обезпечаване на достъпа до съответното
пристанище, включително за покриване на
разходите за изграждане и поддържане на
инфраструктурата за достъп и другата обща
техническа инфраструктура на пристанището,
както и за поддържане на проектните дълбочини в акваторията на пристанището.“
§ 10. Член 103д се изменя така:
„Чл. 103д. (1) При определяне размера
на таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се спазват
следните принципи:
1. размерът на таксите да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно
в река Дунав;
2. събираните такси да са съобразени с
вида и големината на корабите и да покриват не по-малко от 30 на сто от разходите
за осигуряване на пристанищни приемни
съоръжения и за приемане и обработване на
отпадъците – резултат от корабоплавателна
дейност;
3. частта от разходите, която не е покрита
от таксите, ако има такава, да се заплаща на
базата на действително предадените отпадъци
по вид и количество;
4. размерът на таксите може да бъде намален, ако управлението, проектирането,
оборудването и експлоатацията на кораба от
екологична гледна точка са такива, че може
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да се докаже, че той отделя намалени количества отпадъци от експлоатация;
5. точки 2, 3 и 4 не се прилагат при определяне размера на таксите, дължими за
риболовните кораби и яхтите.
(2) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се заплащат за всички кораби, които посещават
или оперират в съответното пристанище,
независимо дали е ползвано пристанищно
приемно съоръжение.
(3) Може да бъде освободен от заплащане на
таксата по чл. 103в, ал. 1, т. 2 корабопритежателят на кораб, който по реда на наредбата по
чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване е освободен от задължение за предаване
на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност, защото са изпълнени едновременно
следните условия:
1. корабът оперира по установена корабна
линия;
2. корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за предаване на
отпадъците – резултат от корабоплавателна
дейност, в някое от пристанищата по линията
и заплаща такси в това пристанище или на
оператора за услугата.
(4) Освобождаването по ал. 3 се извършва от
лицето, което събира таксите по чл. 103в, ал. 1,
т. 2 в съответното пристанище. В началото
на всяко тримесечие лицата по предходното
изречение предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ информация за
случаите на освобождаване през предходния
тримесечен период.
(5) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се разходват за дейността по приемане и обработване
на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност.“
§ 11. Създава се чл. 103е:
„Чл. 103е. (1) Цените за пристанищните
услуги по чл. 116, ал. 2, предоставяни в пристанище за обществен транспорт, се определят
по размер, обявяват се публично и се събират
от пристанищните оператори, които извършват услугите.
(2) Когато пристанищният оператор е и
лице по чл. 103в, ал. 2, т. 2, както и в случаите на чл. 115м, ал. 2, цените по ал. 1 може
да бъдат включени в пристанищните такси за
ползване на пристанищната инфраструктура.
В тези случаи на ползвателите на пристанището се предоставя информация каква част
от общата сума съставляват цените по ал. 1
и каква – пристанищните такси за ползване
на пристанищната инфраструктура.
(3) Пристанищният оператор, който извършва пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2
или 3, може да включи в цената на услугата
и сума, пропорционална на времето, през
което корабът престоява на хидротехническо
съоръжение за връзка между кораба и брега.
На ползвателите на пристанищни услуги се
предоставя информация каква част от цената
на услугата съставлява тази сума.
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(4) Цените на пристанищните услуги по
ал. 1 се публикуват на интернет страницата
на пристанищния оператор, а когато такава
страница няма – на интернет страницата на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съответно на собственика на
територията и пристанищната инфраструктура
на пристанището или терминала. Информация за цените на пристанищните услуги се
предоставя на ползвателите на пристанището
и чрез поставянето є на подходящо достъпно
за тях място в пристанището.“
§ 12. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт, с изключение на инфраструктурата за достъп, може да бъде собственост
на държавата, на общините, на физически и
юридически лица.
(2) Територи ята и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен
т ра нспор т и л и на т ерм и на л и о т та к и ва
пристанища, включително зоните, които по
своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109,
собственост на държавата, са публична държавна собственост.“
2. В ал. 3 думите „Територията и инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с регионално значение“ се заменят
с „Територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт
или на терминали от такива пристанища“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Инфраструктурата за достъп до пристанищата за обществен транспорт е публична
държавна собственост. Когато достъпът по
суша до пристанище за обществен транспорт
се осъществява по съществуващата улична
мрежа, автомобилният подход на пристанището е публична общинска собственост.
(5) Публична държавна собственост е и
общата техническа инфраструктура на пристанище за обществен транспорт, в което поне
един терминал е собственост на държавата.
Обща е инфраструктурата, която обслужва
повече от един терминал.“
§ 13. В глава четвърта се създава раздел IIа
с чл. 106а – 106к:
„Раздел ІІа
Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се
прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари
2017 г. за създаване на рамка за предоставянето
на пристанищни услуги и общите правила за
финансовата прозрачност на пристанищата
Чл. 106а. Разпоредбите на този раздел се
прилагат за морските пристанища Бургас и
Варна по т. 2 на приложение II от Регламент
(ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно
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насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна
на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348/1 от
20 декември 2013 г.).
Чл. 106б. (1) Управителен орган на пристанището по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент
(ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване
на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата
прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57/1 от
3 март 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2017/352“, за пристанищата по чл. 106а
е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
(2) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ провежда обществени обсъждания с ползвателите на пристанището
и с другите заинтересувани страни по съществените въпроси от своята компетентност
в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕС) 2017/352.
(3) Процедурата по ал. 2 започва с публикуване на съобщение на интернет страницата
на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, в което се посочват:
1. въпросът, който е поставен за обсъждане;
2. позицията или проектът на решение по
поставения за обсъждане въпрос;
3. срокът за представяне на писмени становища, който не може да бъде по-кратък от
един месец.
(4) След проучване на всички становища и
предоставената информация по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352 Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
публикува на интернет страницата си резултатите от проведеното обсъждане, приетото
решение и мотивите.
Чл. 106в. (1) Изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е компетентен орган по смисъла на
чл. 2, т. 3 и чл. 12, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2017/352 и има следните правомощия по:
1. член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/352 – да предостави или да откаже да
предостави право на достъп до пазара на
пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1;
2. член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2017/352 – да ограничи броя на пристанищните оператори, които извършват определена
пристанищна услуга в пристанище по чл. 106а;
3. член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2017/352 – да вземе решение за налагане на
задължение за извършване на обществена
услуга по отношение на една или повече пристанищни услуги в пристанище по чл. 106а;
4. член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/352 – относно осъществяването на контрол за изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и
безопасно осъществяване на пристанищните
дейности и услуги;
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5. член 14 от Регламент (ЕС) 2017/352 – относно осъществяването на контрол за изпълнение на задължението за обучение на
персонала.
(2) Дейността на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ по ал. 1 се финансира с част от събраните в пристанищата по
чл. 106а пристанищни такси по чл. 103в, ал. 1,
т. 1. Размерът на частта от пристанищните
такси, която Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ предоставя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
се определя ежегодно от Министерския съвет
по предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Чл. 106г. На пристанищните оператори,
предоставящи в пристанище по чл. 106а някоя
от морско-техническите пристанищни услуги
по чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“
от Регламент (ЕС) 2017/352, не могат да се
налагат други изисквания за предоставяне
на достъп до пазара на пристанищна услуга,
освен определените в чл. 117б, ал. 1 и 2.
Чл. 106д. (1) Изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по предложение на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ приема решение за ограничаване броя
на пристанищните оператори, извършващи
морско-техническа пристанищна услуга по
чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“
от Регламент (ЕС) 2017/352 в пристанище по
чл. 106а, когато е налице някое от основанията по чл. 6, параграф 1 от същия регламент.
(2) В производствата по ал. 1 се прилагат
изискванията на чл. 6, параграфи 2 и 3 от
Регламент (ЕС) 2017/352.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ публикува на интернет страницата
си постъпилите предложения за налагане на
ограничение по ал. 1 заедно с мотивите.
(4) Когато е прието решение по ал. 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация“
провежда процедура на подбор в съответствие
с чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/352
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 117, ал. 5.
Чл. 106е. (1) Налагането на задължение за
извършване на обществена услуга по отношение на една или повече от морско-техническите
пристанищни услуги по чл. 1, параграф 2, букви
„а“, „в“, „д“ и „ж“ от Регламент (ЕС) 2017/352,
предоставяни в пристанище по чл. 106а, се
мотивира от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в съответствие с чл. 7, параграфи 1 и 2 от същия регламент.
(2) Въз основа на решението на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
по ал. 1, както и в случаите по чл. 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/352 Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
сключва договор с пристанищен оператор за
предоставяне на услугата.
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Чл. 106ж. Контролът по чл. 11, параграф 5
от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява от
Агенцията за държавна финансова инспекция
при условията и по реда на Закона за държавната финансова инспекция.
Чл. 106з. (1) Оспорването на решения за
определяне на структурата и размера на цените
на пристанищните услуги по чл. 12, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява
пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
(2) В производствата по разглеждане на
жалби по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на глава шеста „Оспорване на
административните актове по административен ред“ от Административнопроцесуалния
кодекс, като:
1. жалбите се подават до органа по ал. 1
с копие до пристанищния оператор, чието
решение се оспорва;
2. подадената жалба не спира изпълнението
на оспореното решение;
3. срокът, в който се представя изисканата от органа по ал. 1 информация по чл. 12,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352, е
14-дневен, считано от датата на получаване
на уведомлението;
4. срокът, в който органът по ал. 1 постановява решението си по жалбата, е едномесечен,
считано от датата на постъпването є;
5. заверено копие на решението на органа
по ал. 1 се изпраща на жалбоподателя и на
лицето, чието решение е оспорено, и се публикува на интернет страницата на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(3) Решението на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да бъде оспорено по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по седалището на
административния орган.
Чл. 106и. (1) Решенията на управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ по Регламент (ЕС) 2017/352
подлежат на оспорване от заинтересовани лица
по реда за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд в района на териториалната структура на
предприятието по чл. 115л, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Актовете, които издава изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ по Регламент (ЕС) 2017/352,
включително тези по чл. 106д, ал. 1 и 4 и по
чл. 106е, ал. 1, подлежат на оспорване от заинтересованите лица пред административния
съд по седалището му.
(3) Подадената жалба по ал. 1 и 2 не спира
изпълнението на оспорения акт.
Чл. 106к. При поискване информацията по
чл. 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/352
се предоставя на Европейската комисия от
съответния компетентен съд по чл. 106и, ал. 1.“
§ 14. В чл. 109а се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За корабите, които имат престой или
оперират в пристанищата по чл. 107 – 109, с
изключение на военните кораби, се заплащат
таксите по чл. 103в, ал. 1. Таксите за приемане и обработване на отпадъци – резултат
от корабоплавателна дейност, се заплащат
независимо дали е ползвано пристанищно
приемно съоръжение.
(2) Таксите по ал. 1 се определят по размер
и се събират от собственика на територията
и пристанищната инфраструктура на пристанището.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато за достъп по море до пристанище
по чл. 107 – 109 се използва инфраструктура
за достъп до пристанище по чл. 106а, пристанищните такси за ползване на пристанищната
инфраструктура се определят по размер и се
събират от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 1“ се заличават, а думите
„чл. 103д, ал. 2“ се заменят с „чл. 103г, ал. 1
и 2 или чл. 103д, ал. 1“.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Таксите по ал. 1 и 3 се заплащат преди
отплаването на кораба от пристанището или
периодично – за опериращите и домуващите
в съответното пристанище кораби.
(6) Относно публичното обявяване и разходването на пристанищните такси се прилагат съответно чл. 103в, ал. 5, чл. 103г, ал. 3
и чл. 103д, ал. 5.“
§ 15. Създават се чл. 109б и 109в:
„Чл. 109б. По отношение на определянето
на размера, обявяването и заплащането на
цените за дейностите и услугите, които се
извършват в пристанищата по чл. 107 – 109,
се прилага съответно чл. 103е.
Чл. 109в. За разположените в пристанищната акватория плаващи хидротехнически
съоръжения за връзка между кораба и брега
или за защита от ветрово или вълново въздействие собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанища по
чл. 107 – 109 заплащат ежегодно акваториална
такса в размер, определен от Министерския
съвет. Таксата се събира от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.“
§ 16. В чл. 110, ал. 1 думата „закотвяне“
се заменя с „приставане“.
§ 17. В чл. 111а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „местата за временно
укритие на риболовни кораби“ се заменят с
„лодкостоянките“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лодкостоянка е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива
съоръжения на брега и/или в акваторията
на Черно море, река Дунав или в устията
на вливащите се в тях реки, използвани за
корабоплаване, което позволява заставането
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на котва или приставането, престояването,
изтеглянето на брега и обслужването, в т.ч.
разтоварване на уловите, зареждане с гориво,
вода или хранителни продукти, извършване на
дребни ремонти, на малки риболовни кораби
с дължина до 12 метра за дребномащабен
крайбрежен риболов.“
§ 18. В чл. 111в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и места за укритие на
риболовните кораби“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „специализирано пристанищно съоръжение“ се заменят със „специализиран пристанищен обект“.
§ 19. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Територията и инфраструктурата на
пристанищата по чл. 107 – 109, с изключение
на инфраструктурата за достъп по море или
по вътрешни водни пътища, може да бъдат
собственост на държавата, на общините, на
физически и юридически лица. Инфраструктурата за достъп по море, съответно по вътрешни водни пътища, е публична държавна
собственост.
(2) Специализираните пристанищни обекти
може да бъдат собственост на държавата, на
общините, на физически и юридически лица.“
2. В ал. 3 след думите „Собствениците
на“ се добавя „територията и пристанищната
инфраструктура на“ и след думите „по ал. 1
и“ се добавя „собствениците“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За производството по вписване на специализирани пристанищни обекти се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 92, ал. 6.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 20. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пред думата „концепциите“ се
добавя „Морския пространствен план на Република България“ и се поставя запетая, а
думите „по-висока“ се заменят с „по-горна“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „определя общата“ се
заменят с „определя инфраструктурата за
достъп по суша и другата обща“, а думите
„определя развитието“ се заменят с „обосновава развитието“;
б) в т. 4 думата „предвижда“ се заменя с
„предлага“.
§ 21. В чл. 112а1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя
„за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна
собственост“;
б) в т. 2 думите „с национално значение“
се заличават;
в) в т. 3 след думите „собственик на“ се
добавя „територията и пристанищната ин-
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фраструктура на“, а думите „с регионално
значение“ се заменят с „или на терминал от
такова пристанище“;
г) в т. 4 думите „ново или разширение
на съществуващо пристанище за обществен
транспорт с регионално значение“ се заменят
с „пристанище за обществен транспорт или
на терминал от съществуващо пристанище“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В 7-дневен срок след издаването на
заповедта по ал. 3 Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ изпраща служебно
одобреното задание за изработване на проект на генерален план на Министерството
на околната среда и водите за определяне
на приложимите процедури по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и на Министерството на културата за
съгласуване по реда на Закона за културното
наследство.“
§ 22. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 запетаята след думите „околната
среда“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
Закона за културното наследство“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. протоколите от проведените обществени
обсъждания с ползвателите на пристанището и другите заинтересувани лица – когато
проектът на генерален план е за пристанище
по чл. 106а или за терминал от такова пристанище.“;
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2, т. 3 думите „пътни и/или железопътни връзки“ се заменят с „инфраструктура
за достъп по суша“, а думите „части от общата“ се заменят с „елементи на другата обща“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В срока по ал. 4 Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ изпраща служебно за
съгласуване електронно копие от проекта на
генерален план на Междуведомствения съвет
по въпросите на граничния контрол, на експлоатационните дружества, към чиито мрежи
и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване, а когато в териториалния обхват
на плана са включени защитени територии
за опазване на културното наследство – и на
министъра на културата. Ако в едномесечен
срок от датата, на която е получено копие
от проекта, някой от адресатите не изпрати
становище по проекта на генерален план, се
счита, че го съгласува без бележки.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „назначават“ се заменя със „свикват“.
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 23. В чл. 112в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „резервирана“ се заменя
с „предвидена“;
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б) в т. 4 думите „външните регулационни
граници“ се заменят с „границите“, а след
думата „територия“ се поставя запетая и се
добавя „определени с действащия генерален
план“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 24. В чл. 112г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пристанище за обществен
транспорт с национално значение“ се заменят
с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“.
2. В ал. 2 думите „с регионално значение“
се заличават.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 25. В чл. 112г1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се
заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“ и след тях се
поставя запетая, а думата „предоставена“ се
заменя с „възложена“.
2. В ал. 2 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се
заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“ и след тях се
поставя запетая.
§ 26. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по-висока“ се заменят
с „по-горна“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато инвестиционната инициатива
по ал. 3 включва и изграждане на съоръжения на сушата, специализираният подробен
устройствен план се изработва и одобрява
като парцеларен план за акваторията и план
за застрояване за прилежащата територия.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по
ал. 2 – 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по
ал. 2 – 4“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по
ал. 2 – 4“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по
ал. 2 – 4“, а думите „ал. 4 и 5“ се заменят с
„ал. 5 и 6“.
§ 27. В чл. 112з се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „с регионално значение
или пристанище по чл. 107 – 109“ се заличават, а думата „оперативната“ се заменя с
„пристанищната“.
2. В т. 2 думите „изграждане на нов или
разширение на съществуващ специализиран
обект“ се заменят с „изграждане или разширение на пристанище по чл. 107 – 109 или на
специализиран пристанищен обект“.
§ 28. Член 112и се изменя така:
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„Чл. 112и. (1) Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт се учредява в полза на
собственика на територията и пристанищната
инфраструктура на съществуващото пристанище или на терминал от него.
(2) Правото на строеж за разширение на
съществуващо пристанище по чл. 107 – 109
или на специализиран пристанищен обект
по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на
съществуващото пристанище, съответно на
собственика на съществуващия специализиран
пристанищен обект.
(3) Обемът на правото на строеж по ал. 1
се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен
транспорт, а по ал. 2 – в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен
план по чл. 112д.“
§ 29. В чл. 112к се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с регионално значение“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „с регионално значение“
се заличават.
§ 30. В чл. 112л, ал. 1, изречение първо
думите „с регионално значение“ се заличават.
§ 31. В чл. 112п се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 7:
„(2) Отчуждаването на имоти или части от
имоти – частна собственост, предназначени
с влязъл в сила генерален план за изграждане или разширение на инфраструктура за
достъп по суша на пристанище за обществен
транспорт или за изграждане или разширение
на друга обща техническа инфраструктура
на пристанище за обществен транспорт, в
което поне един терминал е собственост на
държавата, се извършва по реда на Закона
за държавната собственост. Отчуждаването
за изграждане или разширение на частта от
общата техническа инфраструктура, представляваща отклонения от линейните инженерни
мрежи до границата на пристанищен терминал,
който не е държавна собственост, се извършва
за сметка на собственика на територията и
инфраструктурата на терминала.
(3) Изграждането и разширението на железопътни подходи на пристанищата за обществен транспорт, както и изграждането и
разширението на индустриални железопътни
клонове в пристанищата за обществен транспорт, в които поне един терминал е собственост
на държавата, се извършва чрез налагане на
ограничения в ползването на поземлените
имоти, през които според предвижданията
на влязъл в сила генерален план преминава
трасето на железния път. С генералния план се
определят и сервитутните ивици около трасето
на железния път, в които не се разрешават
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строежи, засаждане на трайни насаждения и
прокарване на проводи на други мрежи на
техническата инфраструктура, освен когато
последното е допуснато с нормативен акт и
при спазване на техническите и други изисквания. Собствениците на засегнатите имоти
нямат право да преместват изградените в
имотите им линейни обекти и съоръжения.
Промяната на собствеността не прекратява
ограниченията в ползването на засегнатите
поземлени имоти.
(4) В засегнатите поземлени имоти по
ал. 3 Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ има право:
1. на прокарване и изграждане на железния
път и наземни съоръжения към него;
2. негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането
и/или експлоатацията на линейните обекти
по ал. 3 и съоръженията към тях, включително право на преминаване на техника през
засегнатите поземлени имоти;
3. да извършва дейности по отстраняване
на аварии.
(5) Правата на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраст ру к т у ра“ по а л. 4
възникват, когато:
1. влезе в сила генералният план на пристанището за обществен транспорт, с който
са определени трасето на железния път и
размерите на сервитутните ивици около него
в засегнатите имоти, и
2. на собственика и на носителите на други
вещни права върху засегнат имот е изплатено или внесено на разположение еднократно
обезщетение, определено при прилагане на
следните критерии:
а) площта на засегнатия поземлен имот,
включена в границите на сервитутните ивици;
б) видовете ограничения на ползването;
в) срока на ограничението;
г) справедливата пазарна оценка на имота
или на частта от него, която попада в границите на сервитутните ивици.
(6) Определянето и изплащането на обезщетението по ал. 5, т. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 210 и 211 от Закона за
устройство на територията. Обжалването на
размера на обезщетението от заинтересуваните
лица не препятства Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ да упражнява
правата по ал. 4.
(7) Независимо от обезщетението по ал. 5,
т. 2, Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ възстановява всички причинени вреди в засегнатите имоти по ал. 3 и
заплаща на собствениците им парично обезщетение за ограниченията при ползването на
имотите извън сервитутните ивици за времето
на фактическото строителство.“
§ 32. В чл. 112с се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) създава се нова т. 1:
„1. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след
думите „собственикът на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“
и след съюза „или“ се добавя „на“;
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „чл. 116, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 116,
ал. 2, т. 2 или 3“.
2. В ал. 3 след думите „собственика на“
се добавя „територията и пристанищната
инфраструктура на“.
3. В ал. 6:
а) в т. 1 думите „собственикът на пристанище“ се заменят със „собственикът на
територията и пристанищната инфраструктура
на пристанището“;
б) в т. 4 думата „които“ се заменя с „която“.
§ 33. В чл. 112т се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая, добавя се „в 7-дневен срок от констатиране на
нарушението“ и се създава изречение второ:
„Писмени възражения срещу констативния
акт може да бъдат подавани в тридневен срок
от връчването му.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Заповедта по ал. 3 може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от узнаването є.
Подадената жалба не спира изпълнението.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „съставяне и връчване на констативните
актове по ал. 2, за подаване на възражения
срещу тях и за“ се заличават.
§ 34. В чл. 115л ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ управлява предоставеното
му по реда на ал. 2 имущество и други дълготрайни активи – държавна собственост, в
пристанищата за обществен транспорт.“
§ 35. В чл. 115м се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 запетаята след думата „изграждане“ се заличава и се добавя „на пристанища
и пристанищни терминали – държавна собственост, както и“, а думите „пристанищата
за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанищата
за обществен транспорт“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. управление на държавната собственост
в пристанищата за обществен транспорт;“
в) в т. 4 след думите „защитни съоръжения“ се поставя запетая и думите „и други,
обсл у ж ващи пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, както и
поддържане на съществуващите и изграждане
на нови подходни канали, зони за подхождане
и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално
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значение и пристанищата по чл. 107 – 109“ се
заменят с „мрежи и съоръжения на общата
техническа инфраструкту ра, вк лючително
инфраструктура за достъп, в пристанищата
по чл. 106а и в пристанищата за обществен
транспорт – държавна собственост“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. определяне, събиране и разходване на
пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и
чл. 109а, ал. 3;“
д) в т. 8 след думата „инфраструктура“ се
поставя тире и думите „на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение“
се заменят с „държавна собственост“;
е) в т. 10 думите „за пристанищата за обществен транспорт с национално значение“
се заменят със „за пристанищата по чл. 106а
и за пристанищата за обществен транспорт
или терминали от такива пристанища, които
са държавна собственост“;
ж) в т. 17 думите „пристанищните райони,
които включват пристанище за обществен
транспорт с национално значение“ се заменят
с „пристанищата по чл. 106а“;
з) в т. 18 думите „с национално значение“
се заменят с „и терминалите от такива пристанища, които са държавна собственост“;
и) в т. 19 думите „на пристанищата и на
пристанищните райони“ се заменят с „на
пристанищата по чл. 106а и на пристанищата за обществен транспорт – държавна
собственост“;
к) създава се т. 20:
„20. изграждане, поддържане и администриране на национална система за електронен
обмен на информация в пристанищата за
обществен транспорт.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е вътрешен оператор в
съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2017/352, когато предоставя някоя от
морско-техническите пристанищни услуги по
чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“ от
същия регламент в пристанище по чл. 106а.“
§ 36. В чл. 115о се правят следните изменения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 8 думите „пристанищата за обществен транспорт с национално значение“
се заменят с „пристанищата по чл. 106а и на
пристанищата – държавна собственост“.
§ 37. В чл. 115п, ал. 7 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „пристанищата за обществен
транспорт с национално значение“ се заменят
с „пристанищата по чл. 106а и на пристанищата – държавна собственост“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. приема 7-годишна програма за развитие
за всяко от пристанищата по чл. 106а;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. по предложение на генералния директор
определя размерите на пристанищните такси
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по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3, както и
промените в тях.“
§ 38. В чл. 115с се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и чл. 109а,
ал. 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ прилага финансова политика
и отчетност, в съответствие с изискванията
по чл. 11, параграфи 1 – 4, 6 и 7 от Регламент
(ЕС) 2017/352.“
§ 39. Член 115т се изменя така:
„Чл. 115т. Финансирането на дейностите
по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на
пристанища за обществен транспорт, както и
по създаването, съхраняването и поддържането
на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни
мероприятия на страната с държавни ресурси
се осъществява в съответствие с правилата за
предоставяне на държавни помощи.“
§ 40. В чл. 115у се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На основата на одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия
за периода до 2030 г. Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ изготвя за
всяко от пристанищата по чл. 106а седемгодишна програма за развитие, съдържаща
информация за планираните за програмния
период за съответното пристанище приходи,
разходи, инвестиции и финансирания.“
2. В ал. 2 думите „дългосрочната програма“
се заменят със „стратегическите документи“, а
след думите „годишна програма за“ се добавя
„изграждане, реконструкция, рехабилитация
и поддържане на пристанищата по чл. 106а и
на другите пристанища – държавна собственост, през“.
§ 41. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „телефон“ се заменя
с „комуникации“, а пред думата „приемане“
се добавя „бункероване“ и след нея се поставя
запетая.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 42. В чл. 116а се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Съпътстващите дейности на територии – държавна собственост, в пристанищата
за обществен транспорт може да се извършват
от Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ или при възлагане на концесия. В случаите на възложена концесия
извършването на съпътстващата дейност се
включва в предмета на концесионния договор, а приходите от нея – в стойността на
концесията.
(4) Съпътст ващи дейност и на тери то рии – общинска собственост, в пристанищата
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за обществен транспорт може да се извършват
чрез възложена концесия.“
2. В ал. 5 думите „с регионално значение“
се заменят с „на територии, които са частна
собственост“.
§ 43. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ и“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пристанищните оператори осигуряват
на своите работници необходимото, съобразено
с технологичните иновации, първоначално и
последващо обучение за правилното, здравословно и безопасно изпълнение на възложените
им трудови функции.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За пристанищните оператори се води
публичен регистър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Вписването в регистъра е условие за извършване на пристанищни услуги.“
§ 44. В чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 116, ал. 3, т. 2 в
пристанищата за обществен т ранспорт с
национално значение“ се заменят с „чл. 116,
ал. 2, т. 2 и 3 на пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанища
за обществен транспорт“.
2. В ал. 3 думите „чл. 116, ал. 3, т. 2 в
пристанищата за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „чл. 116, ал. 2,
т. 2 и 3 на пристанищни терминали, които
не са държавна собственост, от пристанища
за обществен транспорт“, а след думата „собствениците“ се добавя „на пристанищната
инфраструктура“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Достъпът до пазара на пристанищни
услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 се придобива:
1. по реда на ал. 2 – на пристанищните
терминали – държавна собственост, в пристанищата за обществен транспорт, когато за
извършването им се използват елементи на
линейната техническа инфраструкт у ра на
терминала;
2. по реда на ал. 3 – на пристанищните терминали, които не са държавна собственост, в
пристанищата за обществен транспорт, когато
за извършването им се използват елементи
на линейната техническа инфраструктура на
терминала;
3. с вписването в регистъра на пристанищните оператори – извън случаите по т. 1 и 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Морско-техническите пристанищни
услуги в пристанищата по чл. 107 – 109 се
предоставят от собствениците на пристанищ-
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ната инфраструктура или от лица, сключили
договор с тях.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думата „пристанището“ запетаята се заличава, а думите „която се ползва от всички
пристанищни оператори и други правоимащи
лица при еднакви условия, като никой не
може“ се заменят с „и никой няма право“.
6. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 45. В чл. 117б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текстa преди т. 1 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 2“;
б) в т. 5 думите „по смисъла на чл. 162 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и към община“ се заменят с
„към държавата или към община за данъци
или задължителни осигурителни вноски по
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, в т.ч. лихвите по тях“;
в) създават се нови т. 6 и 7:
„6. поддържа освидетелствана система за
управление на качеството по стандарт БДС
EN ISO 9001:2015 или еквивалентен;
7. е създало необходимата организация
за осигуряване на наличност на морско-техническата пристанищна услуга денонощно,
без прекъсване и почивни дни, през цялата
година и за извършването є без необосновано
забавяне на корабите;“
г) досегашната т. 6 става т. 8 и се изменя
така:
„8. в случаите, в които за извършване на
морско-техническа услуга се използват кораби:
а) разполага с един или повече кораби,
които отговарят на техническите изисквания
за безопасност на корабоплаването и на изискванията на чл. 6 от Кодекса на търговското
корабоплаване;
б) разполага с минимално необходимия
брой морски лица с правоспособност за комплектуване на корабите с екипаж;
в) поддържа освидетелствана система за
управление на безопасната експлоатация на
корабите и предотвратяване на замърсяване
от кораби, когато услугата се извършва с един
или повече кораби, за които се прилагат разпоредби на международен договор, изискващ
поддържането на такава система, по който
Република България е страна; в тези случаи
еквивалентност по т. 6 не се доказва;
г) поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния
план на пристанището и разпорежданията на
длъжностните лица от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“;“
д) досегашните т. 7 и 8 се отменят.
2. В ал. 2 думите „чл. 117“ се заменят с
„чл. 117, ал. 5“, а думите „чл. 116, ал. 3, т. 1“
се заменят с „чл. 116, ал. 2, т. 1“.
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Изпълнителна агенция „Морска администраци я“ у пра ж н ява контрол за съ-
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ответствие на пристанищните оператори с
изискванията по ал. 1 и 2 при условията и по
реда на наредбата по чл. 117, ал. 5.
(4) При установено несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 5, 6, 7 или 8, или по ал. 2:
1. капитанът на пристанището дава на
пристанищния оператор задължителни предписания за отстраняване на несъответствието
и определя разумен срок за изпълнението им;
2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
временно преустановява дейността на пристанищния оператор до отстраняване на несъответствието, когато дадените задължителни
предписания по т. 1 не са изпълнени в срок;
3. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заличава пристанищния оператор от регистъра
на пристанищните оператори при временно
преустановяване на дейността, продължило
повече от 12 месеца.
(5) Разпоредбата на ал. 4, т. 3 се прилага
и при установено несъответствие с някое от
изискванията по ал. 1, т. 1 – 4.
(6) Задължителни предписания по ал. 4,
т. 1, временно преустановяване на дейността
на пристанищния оператор по ал. 4, т. 2 и
заличаване от регистъра на пристанищните
оператори по ал. 4, т. 3 и ал. 5 могат да бъдат
оспорени по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповед, с която на пристанищния оператор се дават задължителни
предписания или се постановява временно
преустановяване на дейността му, подлежи
на незабавно изпълнение.“
§ 46. В чл. 117в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предоставянето на пристанищна услуга по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 и на морскотехнически пристанищни услуги в случаите
по чл. 117а, ал. 4, т. 1 на един или повече
терминали – държавна собственост, се възлага
с концесия за услуги при условията и по реда
на Закона за концесиите.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 1 или 2“ се заменят
с „ал. 1“.
§ 47. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжностно лице, което наруши разпоредбите на чл. 92, ал. 6 или на чл. 112, ал. 5
относно вписването в регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
или впише в регистъра на пристанищните
оператори лице в нарушение на изискванията
на чл. 117 – 117б, се наказва с глоба от 1000
до 3000 лв. Капитан на пристанище, който
разпореди или допусне да бъде извършено
вписване по изречение първо, се наказва с
глоба от 2000 до 5000 лв.“
2. Създава се нова ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

„(2) Който наруши или допусне да бъде
нарушена забраната по чл. 92, ал. 7 или по
чл. 112, ал. 6 или реда за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 5, се наказва
с глоба от 10 000 до 50 000 лв., съответно с
имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лв.,
ако нарушението е извършено от юридическо
лице или едноличен търговец. При повторно
нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Който наруши други разпоредби на
закона или на подзаконовите актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 2000 до
10 000 лв., съответно с имуществена санкция
от 10 000 до 50 000 лв., ако нарушението е
извършено от юридическо лице или едноличен търговец.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „и ползване на плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение“ се заличават.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Който наруши разпоредбите на закона
или на акта на Министерския съвет по чл. 5,
ал. 4 относно реда за ползване на плавателни
средства за спорт, туризъм и развлечение, се
наказва с глоба от 500 до 1000 лв. При повторно
нарушение се налага глоба в двоен размер.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 48. Създават се чл. 121б и 121в:
„Чл. 121б. (1) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, когато:
1. сключи договор по чл. 106е, ал. 2, за който
няма решение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за обосноваване на необходимостта от
налагане на задължение за извършване на
обществена услуга, съответно без да е налице
някое от обстоятелствата по чл. 7, параграф
4 от Регламент (ЕС) 2017/352;
2. не изпълни задължение по чл. 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/352;
3. приеме решение по чл. 106б, без да е
проведена процедура по обществени обсъждания в съответствие с чл. 106б, ал. 3 и 4.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 121в. (1) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на пристанищен
оператор, предоставящ пристанищни услуги
в пристанище по чл. 106а, който не изпълни
задължение по чл. 15, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2017/352.
(2) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на пристанищен оператор по
чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352,
който не изпълни в срока по чл. 106з, ал. 2,
т. 3 задължение по чл. 12, параграф 3 от същия регламент.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или
2 се налага имуществена санкция в двоен
размер.“
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§ 49. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Плановете за приемане и обработване
на отпадъци се разработват в съответствие с
изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 от
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за пристанищата по чл. 106а и за
пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост, съответно от собствениците на територи ята и пристанищната
инфраструктура – за останалите пристанища
за обществен транспорт и за пристанищата
по чл. 107 – 109. Преди да бъдат одобрени от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ плановете
се съгласуват с министъра на околната среда
и водите или с оправомощено от него длъжностно лице.“;
б) в ал. 2 думите „чл. 92, ал. 5, т. 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10 и 12“ се заменят с „чл. 92, ал. 5,
т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10“.
2. В § 2:
а) в т. 20 след думата „разпореждания“
се добавя „или предписания“, а след думата
„безопасността“ се добавя „и сигурността“;
б) точка 23 се отменя;
в) точка 42 се отменя;
г) създават се т. 52 – 56:
„52. „Обща техническа инфраструктура
на пристанището“ е съвкупност от сгради,
съоръжения и линейни инженерни мрежи на
транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването,
газоснабдяването, електронните съобщения,
третирането на отпадъците и на геозащитната
дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт
и съгласно предвижданията на генералния
план на пристанището са предназначени за
общо ползване от всички пристанищни оператори и ползватели на пристанището при
еднакви условия. Отклоненията от линейните
инженерни мрежи до границата на съответния
пристанищен терминал се считат за част от
общата техническа инфраструктура.
53. „Инфраструктура за достъп“ е частта
от общата техническа инфраструктура на
пристанището, включваща съоръженията и
линейните инженерни мрежи на транспорта,
чрез които се осигурява достъп на ползвателите
по суша и по море, съответно по вътрешни
водни пътища, до пристанището, както и
влизане в него.
54. „Инфраструктура за достъп по суша“ са
пътните и железопътните подходи до границата
на пристанището, осигуряващи връзката му
с пътната мрежа, съответно с железопътната
инфраструктура.
55. „Инфраструктура за достъп по море или
по вътрешни водни пътища“ са подходните
канали, зоните за подхождане и зоните за

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

маневриране на корабите, както и външните
рейдове или котвени стоянки.
56. „Национална система за електронен
обмен на информация в пристанищата за
обществен транспорт“ е отворена електронна
платформа, която осигурява интелигентен и
сигурен обмен на информация между държавните органи, пристанищните оператори
и ползвателите на пристанището за целите
на управлението, оптимизирането и автоматизирането на пристанищните и логистични
процеси чрез еднократно подаване на данни
и свързване на транспортните и логистични
вериги.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36,
71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85
от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от
2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52
от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г.,
бр. 28 от 2018 г. и бр. 62 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 360, ал. 3:
а) в т. 1 думите „чл. 103в, ал. 6“ се заменят
с „чл. 109в“;
б) създава се нова т. 7:
„7. частта от пристанищните такси по
чл. 103в, ал. 1, т. 1 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България, определена по размер и събрана при условията и
по реда на чл. 106в, ал. 2 от същия закон;“
в) досегашната т. 7 става т. 8.
2. В чл. 362а, ал. 3 т. 10 се отменя.
§ 51. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г.,
бр. 21 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 53 от 1973 г.,
бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от
1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г.,
бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от
1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и
90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36
и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от
2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53
от 2014 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)
в § 2, изречение второ от преходните разпоредби пред думите „се определя“ се добавя
„с изключение на пристанищните такси по
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България“ и се поставя запетая.
§ 52. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
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65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28,
55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и
101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 111:
а) в ал. 2, т. 3 след думата „схема“ се поставя запетая и се добавя „а в предвидените
от закон случаи – парцеларен план на акваторията и план за застрояване на прилежащата
територия“;
б) създава се ал. 3:
„(3) При необходимост в обхвата на плановете по ал. 2, т. 1 и 2 се включват парцеларни
планове за осигуряване на инфраструктурата
за достъп по суша.“
2. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите
„пристанища и“ се заличават.
§ 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя със заповед границите на
акваторията, територията и инфраструктурата
на пристанищата по чл. 106а в съответствие с
вписаните в регистъра данни по чл. 92, ал. 5
и съгласно действащите до влизането в сила
на този закон генерални планове.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице преиздава служебно в тримесечен срок от влизането в сила на този закон удостоверенията
за експлоатационна годност на терминалите
на пристанищата по чл. 106а.
§ 54. (1) Заварените оценки и планове за
сигурност на пристанищните райони, одобрени
до влизането в сила на този закон, запазват
действието си като оценки и планове за сигурност на пристанище по чл. 106а.
(2) Заварените оценки и планове за сигурност на пристанищата, одобрени до влизането
в сила на този закон, запазват действието си
като оценки и планове за сигурност на пристанищно съоръжение.
§ 55. (1) До влизането в сила на решението
на управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за
структурата и размера на пристанищните такси
по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3 в пристанище по чл. 106а се събират определените по
досегашния ред и размер пристанищни такси.
(2) До одобряването на плановете за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата
по чл. 106а се прилагат заварените одобрени
до влизането в сила на този закон планове за
приемане и обработване на отпадъци, като
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се събират определените по досегашния ред
и размер такси.
(3) Плановете за приемане и обработване
на отпадъци на пристанищата за обществен
транспорт, за които не се прилага Регламент
(ЕС) 2017/352, запазват действието си.
(4) Алинея 3 не се прилага, когато към
влизането в сила на този закон има промени
в обстоятелствата, при които са били одобрени плановете за приемане и обработване
на отпадъци.
§ 56. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ внася заявлението по чл. 112а1, ал. 1, т. 1 за изработване
и одобряване на генерален план за пристанищата по чл. 106а.
(2) Предвижданията на генералните планове по ал. 1 по отношение на инфраструктурата за достъп се съобразяват с одобрените
до влизането в сила на този закон генерални
планове за пристанищни терминали на пристанище по чл. 106а.
(3) Внесените, но неодобрени до влизането
в сила на този закон проекти на генерални
планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп до пристанище по чл. 106а, се
одобряват като генерални планове за пристанищни терминали от пристанище по чл. 106а.
Предвижданията им относно инфраструктурата за достъп се прилагат до одобряване на
генералния план на пристанището по чл. 106а.
(4) Дадените до влизането в сила на този
закон разрешения за изработване на проекти
на генерални планове, предвиждащи обща
инфраструктура за достъп с терминали от
пристанище по чл. 106а, запазват действието
си. Изработените в съответствие с тях проекти на генерални планове се одобряват по
реда на ал. 3.
§ 57. (1) Построените преди 2 април 2018 г.
брегозащитни и брегоукрепителни хидротехнически съоръжения по Черноморското
крайбрежие в използваните за корабоплаване
устия на вливащите се в Черно море реки и в
българския участък на река Дунав, които са
проектирани и изградени така, че осигуряват
безопасно приставане и временно престояване
на кораби, може да бъдат вписани в регистъра по чл. 92, ал. 4 като специализирани
пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 или
чл. 111б, ал. 1.
(2) Към заявлението за вписване се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ
съществуващото положение.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проекта на
специализиран подробен устройствен план по
ал. 2 и го изпраща служебно на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за приемане и одобряване. В тези случаи не
се прилага чл. 112д, ал. 5.
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(4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се
извършва в срок един месец след влизането в
сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на
удостоверение за експлоатационна годност.
§ 58. Параграф 13 относно чл. 106в, ал. 2,
§ 15 относно чл. 109в и § 38, т. 2 влизат в сила
от 1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9159
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41,
52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от
2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и
103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41,
79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97
от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24,
65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102
от 2019 г. и бр. 14, 18, 52, 55 и 71 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 5 т. 7 се изменя така:
„7. вътреобщностната дистанционна продажба на стоки;“.
§ 2. В чл. 13, ал. 4 т. 7 се отменя.
§ 3. Член 14 се изменя така:
„Дистанционна продажба на стоки
Чл. 14. (1) Вътреобщностна дистанционна
продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която
са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират
от доставчика или от негово име, включително
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когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките
от територията на държава членка, различна
от тази, в която завършва изпращането или
транспортирането на стоките до получателя;
2. полу чател по доставката е данъчно
незадължено лице; за данъчно незадължено
лице се счита и данъчно задължено лице
или данъчно незадължено юридическо лице,
което няма задължение да начислява ДДС
при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът
приключва;
3. стоките са произведени на територията
на Европейския съюз или са допуснати за
свободно обращение с изключение на:
а) нови превозни средства, или
б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) стоки, които са предмет на специален
ред за облагане на маржа на цената за стоки
втора употреба, произведения на изкуството,
предмети за колекции и антикварни предмети.
(2) Продажбата на акцизни стоки е вътреобщностна дистанционна продажба на стоки
по ал. 1, т. 1 и 3, когато получател е данъчно
незадължено физическо лице или лице по
чл. 173, ал. 5 и ал. 6, т. 1.
(3) Дистанционна прода жба на сток и,
внасяни от трети страни или територии, е
доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират
от доставчика или от негово име, включително
когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките
от трети страни или територии до получателя
в държава членка;
2. полу чател по доставката е данъчно
незадължено лице; за данъчно незадължено
лице се счита и данъчно задължено лице
или данъчно незадължено юридическо лице,
което няма задължение да начислява ДДС
при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът
приключва;
3. стоките не са:
а) нови превозни средства, или
б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) стоки, които са предмет на специален
ред за облагане на маржа на цената за стоки
втора употреба, произведения на изкуството,
предмети за колекции и антикварни предмети;
4. стоките се изпращат или транспортират
от трети страни или територии към момента
на доставката им.
(4) Случаите, при които стоките се считат за изпратени или транспортирани от
доставчика или от негово име, включително
когато се намесва непряко в изпращането
или транспортирането на стоките, за целите
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на този член са тези по смисъла на чл. 5а от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на
Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на
Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на
доставките на стоки или услуги, предоставяни
за улеснение чрез електронен интерфейс, и
специалните режими за данъчнозадължени
лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни
продажби на стоки и някои вътрешни доставки
на стоки (OB, L 313/14 от 4 декември 2019 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/2026“.“
§ 4. Създава се чл. 14a:
„Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
Чл. 14а. (1) Електронен интерфейс е устройство или програма, която позвол ява
комуникация между две независими системи
или система и краен получател и може да
включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни
средства.
(2) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, се счита, че
улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява
на полу чател и на доставчик, предлагащ
стоки за продажба, да осъществят контакт,
който води до доставка на стоки чрез този
електронен интерфейс. Данъчно задълженото
лице, което управлява електронен интерфейс,
е лице, различно от доставчика, предлагащ
стоки за продажба, и от получателя.
(3) Стоки, опаковани заедно и изпратени
едновременно от един и същ изпращач до
един и същ получател и обхванати от един и
същ договор за транспорт, са пратка.
(4) Основен доставчик е данъчно задължено лице, което доставя стоки или извършва
дистанционни продажби на стоки, внесени от
трети страни или територии, чрез използване
на електронен интерфейс.
(5) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, са доставките на:
1. вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки на територията на Европейския съюз
от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз,
и получателят е данъчно незадължено лице;
2. дистанционни продажби на стоки на
територията на Европейския съюз, внасяни
от трети страни, или територии под формата
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро,
от данъчно задължено лице, независимо дали
е установено, или не е установено на територията на Европейския съюз, и получателят е
данъчно незадължено лице;
3. вътрешни дистанционни продажби на
стоки са доставките на стоки по чл. 14, ал. 1,
т. 3, когато изпращането или транспорти-
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рането започва и завършва на територията
на една и съща държава членка, в която
получателят – данъчно незадължено лице,
е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, от данъчно задължено
лице, което не е установено на територията
на Европейския съюз;
4. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския
съюз, когато основният доставчик е данъчно
задължено лице, установено на територията
на Европейски съюз, и/или на дистанционни продажби на стоки на територията на
Европейския съюз, внасяни от трети страни
или територии под формата на пратки със
собствена стойност, надвишаваща левовата
равностойност на 150 евро.
(6) Данъчно задълженото лице по ал. 2,
когато улеснява извършването на доставката по
ал. 5, т. 1 – 3 на стока, се счита за доставчик
и получател, като се приема, че са налице
едновременно две доставки:
1. доставка между основен доставчик и
получател – данъчно задълженото лице, което
управлява електронния интерфейс;
2. доставка на стоката, предмет на доставката по т. 1, между данъчно задълженото
лице, което управлява електронния интерфейс,
и получател – данъчно незадълженото лице.
(7) Данъчното събитие за доставките на
стоки по ал. 6 възниква и данъкът става
изискуем в момента на приемане на плащането.
(8) Моментът на приемане на плащането
по ал. 7 се определя съгласно чл. 41а от Рег
ламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.
(9) За данъчно задълженото лице, което
управлява електронен интерфейс и улеснява
извършването на доставка по ал. 5, за която се
счита за доставчик, когато не прилага режим
в Съюза и режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии за доставката, се прилагат правилата за
целите на данъка върху добавената стойност
на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес
или обичайно пребиваване.
(10) Данъчно задължено лице, което управл ява елек т ронен ин терфейс, когато е
регистрирано на основание чл. 154, 156 или
157а, е длъжно да води електронен регистър
по чл. 159г за доставките по ал. 5, за които
се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва и се
счита, че действа от свое име в съответствие
с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г.
за изменение на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на
доставка на услуги (OB, L 284/1 от 26 октом-
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ври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1042/2013“.
(11) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, когато не е
регистрирано на основание чл. 154, 156 или
157а, е длъжно да води електронен регистър,
който съдържа обобщена информаци я за
съответния данъчен период за доставките
по ал. 5, за които се счита за доставчик, и
за доставките на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване
или услуги, извършвани по електронен път, в
които участва и се счита, че действа от свое
име в съответствие с чл. 9а от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1042/2013. Съдържанието
на обобщената информация се определя с
правилника за прилагане на закона.
(12) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс за доставките
по ал. 5, за които не се счита за доставчик, и
за доставките на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване
или услуги, извършвани по електронен път,
в които не участва и не се счита, че действа
от свое име в съответствие с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013, води
отчетност за тези стоки и услуги.
(13) Информацията от регистрите по ал. 10
и 11 и отчетността по ал. 12 се предоставя
при поискване от орган по приходите по
електронен път или на електронен носител
в определен в правилника за прилагане на
закона файлов формат.
(14) Лицата по ал. 10, 11 и 12 съхраняват
отчетност та по ал. 12 и информацията в
електронните регистри по ал. 10 и 11 за срок
10 години, считано от края на годината, през
която е била извършена доставката.
(15) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, не улеснява
доставката на стоки, когато са изпълнени условията на чл. 5б от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/2026.“
§ 5. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Място на изпълнение при доставка на
стока от вносителя, определен като платец на
данъка върху добавената стойност, за която
изпращането или транспортът на стоката
започва от територията на трета страна или
територия, е на територията на държавата
членка на вноса на стоката. Мястото на
изпълнение на последващата доставка е на
територията на държавата членка на вноса
на стоката.“
§ 6. Член 20 се изменя така:
„Място на изпълнение при доставка на
дистанционна продажба
Чл. 20. (1) Място на изпълнение при доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по чл. 14, ал. 1 и чл. 14а, ал. 5,
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т. 1 във връзка с доставката по чл. 14а, ал. 6,
т. 2 е мястото, където стоката се намира към
момента, в който завършва изпращането или
транспортирането на стоката до получателя.
(2) Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни прода жби на сток и,
внасяни от трети страни или територии по
чл. 14, ал. 3 и чл. 14а, ал. 5, т. 2 във връзка
с доставката по чл. 14а, ал. 6, т. 2 в държава
членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на
стоките до получателя, е мястото, където
стоката се намира към момента, в който
завършва изпращането или транспортирането
на стоката до получателя.
(3) Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни продажби на стоки по
чл. 14, ал. 3 и чл. 14а, ал. 5, т. 2 във връзка
с доставката по чл. 14а, ал. 6, т. 2, внасяни
от трети страни или територии в държавата
членка, в която завършва изпращането или
транспортирането на стоките до получателя, е
в тази държава членка, при условие че данъкът
върху тези стоки се декларира в съответствие
с чл. 159а.
(4) Мястото на изпълнение при доставка
на стока по чл. 14а, ал. 6, т. 1 е местонахождението на стоката към момента, в който се
изпраща пратката или започва превозът є.
(5) Мястото на изпълнение на доставката
по чл. 14а, ал. 5, т. 3 в случаите на вътрешна
дистанционна продажба на стоки се определя
по чл. 17, ал. 1.“
§ 7. Създава се чл. 20б:
„Праг за определяне място на изпълнение
при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на
далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги,
извършвани по електронен път
Чл. 20б. (1) Не се прилагат чл. 20, ал. 1 и
чл. 21, ал. 6, когато едновременно са налице
следните условия:
1. доставчикът, включително който управ
лява електронен интерфейс, е установен, има
постоянен адрес или обичайно пребиваване
на територията само на една държава членка;
2. далекосъобщителните услуги, услугите
за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, се
предоставят на данъчно незадължени лица,
които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребиваване в държави членки,
различни от държавата членка по т. 1, или
стоките при вътреобщностни дистанционни
продажби се изпращат или транспортират от
територията на държавата по т. 1 до друга
държава членка;
3. общата стойност без ДДС на доставките
по т. 2 не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през пред
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ходната календарна година 10 000 евро или
равностойността им в националната валута
на държавата членка, в която е установен,
има постоянен адрес или обичайно пребиваване доставчикът по т. 1; равностойността в
национална валута се определя по обменния
курс, публикуван от Европейската централна
банка към 5 декември 2017 г.
(2) Мястото на изпълнение на доставката
по ал. 1 е в държавата членка, в която е установен доставчикът.
(3) Мястото на изпълнение на доставката, с
която се надхвърли посоченият праг по ал. 1,
т. 3 през съответната календарна година, се
определя по чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6.
(4) Доставчикът, за който едновременно
са налице условията по ал. 1, може да избере
да определи мястото на изпълнение на доставката по чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6. В тези
случаи изборът се прилага до изтичане на
две календарни години, считано от началото
на календарната година, следваща годината
на избора.
(5) Правото на избор по ал. 4 от доставчик,
който е установен, има постоянен адрес или
обичайно пребиваване само на територията
на страната, се упражнява по реда на чл. 156,
ал. 16 или по правилата за регистрация за
целите на данъка върху добавената стойност
на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес
или обичайно пребиваване.
(6) Доставчик, който е установен, има
постоянен адрес или обичайно пребиваване
само на територията на една държава членка,
упражнява правото на избор по ал. 4 по реда
на чл. 96, ал. 9.
(7) При определяне на прага по ал. 1,
т. 3 не се включват доставките на вътрешни
дистанционни продажби на стоки от данъчно
задължено лице, което управлява електронен
интерфейс, за който се счита доставчик.“
§ 8. В чл. 21 ал. 8, 9, 10 и 11 се отменят.
§ 9. Създава се чл. 35а:
„Доставка с получател лице, управляващо
електронен интерфейс
Чл. 35а. Облагаема доставка с нулева ставка
е доставката на стоки по чл. 14а, ал. 6, т. 1.“
§ 10. Член 47 се изменя така:
„Доставка на застрахователни услуги
Чл. 47. Освободена доставка е извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, включително на свързаните с
тях услуги, извършвани от застрахователни
брокери и агенти.“
§ 11. Създава се чл. 57а:
„Внос на стоки по специален режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии
Чл. 57а. (1) Вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще
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прилага специалния режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, като посочва индивидуалния
си идентификационен номер по този режим.
(2) Митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно
внесен в бюджета към този момент, когато:
1. при извършване на проверка в базата
данни за идентификационни номера по ДДС
по режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
се установи, че декларираният индивидуален
идентификационен номер по този режим е
валиден;
2. собствената стойност на стоките, внасяни
от трети страни или територии, не надвишава
левовата равностойност на 150 евро и стоките
са различни от акцизни стоки;
3. стоките са предназначени за данъчно
незадължени лица.“
§ 12. Създават се чл. 57б, 57в, 57г и 57д:
„Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
Чл. 57б. Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
може да се прилага от данъчно задължено
лице, което към датата на вноса отговаря
едновременно на следните условия:
1. представя пред митническите органи
стоки:
а) под формата на пратки със собствена
стойност, ненадвишаваща левовата равно
стойност на 150 евро;
б) различни от акцизни стоки;
в) за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, по
чл. 152, ал. 5;
г) които се допускат за свободно обращение
на територията на страната;
д) на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната;
е) на които получател е данъчно незадължено лице, установено на територията на
страната;
2. регистрирано е на основание чл. 96, ал. 1
или чл. 100, ал. 1;
3. има разрешение за отсрочено плащане
на вносни мита, издадено при условията и
по реда на митническото законодателство
на Съюза;
4. действа като косвен представител по
митническото законодателство на Съюза.
Деклариране и отчитане на данъка при
прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
Чл. 57в. (1) В подадената митническа дек
ларация за внос данъчно задълженото лице
по чл. 57б задължително посочва:
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1. че прилага специалния режим за дек
лариране и отсрочено плащане на данъка
при внос;
2. получателя, за когото е предназначена
пратката.
(2) Начисляването на данъка при внос по
специалния режим се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се
взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.
(3) Когато данъчно задълженото лице отговаря на условията по чл. 57б, митническите
органи разрешават вдигането на стоките, без
данъкът да е ефективно внесен в бюджета
към този момент.
(4) Периодът за отчитане на данъка е едномесечен.
(5) Лицето по чл. 57б подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и
отсрочено плащане на данъка при внос пред
Агенция „Митници“ по образец, определен в
правилника за прилагане на закона.
(6) В месечната декларация по ал. 5 се
посочва общата сума на ДДС, събран през
съответния период за отчитане.
(7) Месечната декларацията по ал. 5 се подава пред Агенция „Митници“ по електронен
път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително на
месеца, следващ месеца, за който се отнася.
(8) Лицето по чл. 57б води електронен
регистър за целите на специалния режим,
който да позволява на митническите органи да проверяват правилното прилагане на
този режим.
(9) Структурата и съдържанието на електронния регистър по ал. 8 се определят с
правилника за прилагане на закона. Информацията от регистъра се предоставя при поискване от митническите органи по електронен
път или на електронен носител в определен
в правилника файлов формат.
(10) Лицето по чл. 57б съхранява информацията от електронния регистър по ал. 8 за
срок 10 години, считано от годината, следваща
годината, през която съответната пратка е
представена пред митническите органи.
Ред за плащане на данъка при прилагане
на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
Чл. 57г. (1) Получателят – данъчно незадълженото лице, за което е предназначена
пратката, е длъжен да заплати данъка по
митническата декларация за внос на лицето
по чл. 57б при приемане на пратката.
(2) Лицето по чл. 57б събира данъка от
всички получатели, приели пратките през
съответния период.
(3) Лицето по чл. 57б е длъжно да внесе по
реда на чл. 90 събрания от получателите – данъчно незадължени лица, данък за съответния
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период в срок не по-късно от 16-о число на
месеца, следващ месеца на вноса.
Прилож имост на специа лен реж им за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, при внос на
стоки и специален режим за деклариране и
отсрочено плащане на данъка при внос
Чл. 57д. (1) Когато не са налице условията по чл. 57а и чл. 57б, се прилагат общите
правила на закона.
(2) За внесения данък по чл. 57г за вносителя по чл. 57б не възниква право на данъчен
кредит при условията на глава седма.
(3) Когато стоките под формата на пратки са със собствена стойност, надвишаваща
левовата равностойност на 150 евро, или са
акцизни стоки, се прилагат общите правила
за внос на закона.“
§ 13. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 19:
„19. стоки, за които данъкът се декларира
по специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, и когато най-късно при подаване
на митническата декларация за допускане за
свободно обращение е предоставен индивидуален идентификационен номер по ДДС за
прилагане на специалния режим.“
2. В ал. 14:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 накрая се добавя „при условията на
Директива 2006/79/ЕО на Съвета от 5 октомври 2006 г. относно освобождаване от данъчно
облагане на вноса на малки пратки стоки с
нетърговски характер от трети страни“.
§ 14. В чл. 66, ал. 2, т. 3 след думите „неприготвена храна“ се поставя запетая и се
добавя „включително състояща се в доставка
на храна за вкъщи“.
§ 15. В чл. 70, ал. 4 изречение второ се
заличава.
§ 16. В чл. 74, ал. 1 думите „чл. 96, 97, 98,
чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а“ се
заменят с „чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1, чл. 102,
132 или 132а“.
§ 17. В чл. 92, ал. 3 се създава т. 5:
„5. за управление на продажбите лицето е
избрало да ползва в търговски обект софтуер,
включен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
§ 18. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 т. 3 се отменя.
2. В ал. 9 думите „97б и 98“ се заменят
с „или право за регистрация по чл. 154, 156
и 157а“.
3. Създава се ал. 12:
„(12) Алинея 9 не се прилага за доставките,
за които се прилага режим в Съюза, режим
извън Съюза, или за прилагането на режим
за дистанционни продажби на стоки, внася-
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ни от трети страни или територии, когато
данъчно задълженото лице е регистрирано
в друга държава членка за прилагане на
режим в Съюза, режим извън Съюза, или
за прилагането на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии.“
§ 19. В чл. 97а, ал. 5 думите „чл. 96, 97, 98
и 99 или за регистрация по избор по чл. 100,
ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 96, 97 и 99 или
за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2“.
§ 20. Член 97б се отменя.
§ 21. Член 97в се изменя така:
„Задължение на данъчно задължени лица,
които са установени само на територията на
страната, при доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, или на стоки при вътреобщностни дистанционни продажби, с място на изпълнение
на територията на друга държава членка
Чл. 97в. Данъчно задължено лице, което
не е регистрирано в страната за прилагане на
режим в Съюза, ако е упражнило правото си
на избор по чл. 20б, ал. 4, уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок
от издаването на идентификационен номер по
ДДС от всяка държава членка, по електронен
път, както и в случаите на отнемането му.“
§ 22. Член 98 се отменя.
§ 23. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 96, 97, 98, чл. 100,
ал. 1 и 3 и чл. 102“ се заменят с „чл. 96, 97,
чл. 100, ал. 1 и чл. 102“.
2. В ал. 6 думите „чл. 96, 97 и 98 или за
регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 3“
се заменят с „чл. 96 и 97 или за регистрация
по избор по чл. 100, ал. 1“.
§ 24. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „и 3“ се заличават.
§ 25. В чл. 101, ал. 8 думите „97б, 98“ и
запетаята пред тях се заличават.
§ 26. В чл. 107 т. 5 се отменя.
§ 27. В чл. 108, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „97б, чл. 98, ал. 3“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
§ 28. В чл. 111, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „ал. 2“.
§ 29. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. за доставки по режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, или режим извън Съюза;“.
2. В ал. 9 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 14:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

„(14) Данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, може да не прилага ал. 1 за извършена
доставка на вътреобщностна дистанционна
продажба на стоки или вътрешни дистанционни продажби на стоки, когато лицето е
регистрирано за прилагане на режим в Съюза
по този закон.“
§ 30. В чл. 114 се създава ал. 12:
„(12) Данъчно задължено лице, регистрирано за прилагане на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, посочва идентификационния
номер за този режим само в митническата
декларация за внос по чл. 57а.“
§ 31. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Производител/разпространител на
софтуер за управление на продажбите в търговски обект може да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и
обстоятелства за такъв софтуер:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че софтуерът по т. 1 отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че не произвежда/не разпространява
софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 и за промяна,
изтриване или друг вид манипулиране на
информацията в базата данни, с която работи
софтуерът.“
2. В ал. 17 думите „Изискванията на ал. 14
не се прилагат“ се заменят с „Алинея 14 не
се прилага“.
3. Алинея 18 се изменя така:
„(18) Лице, за което е налице задължение за
регистриране и отчитане на продажбите чрез
издаване на фискален бон и желае да ползва
софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението
на продажбите да използва в търговски обект
софтуер, включен в списъка по ал. 16. Редът
за избор и отказ от него, изискванията към
лицата, избрали да ползват такъв софтуер,
към производителите/разпространителите
му и към софтуера се определят с наредбата
по ал. 4. В търговски обект, в който лицето
е избрало да ползва софтуер, включен в списъка по ал. 16, за управление на продажбите
е длъжно да ползва само този софтуер.“
4. Създава се нова ал. 19:
„(19) Алинея 18 не се прилага за лица,
ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност
и електронни системи с фискална памет.“
5. Досегашната ал. 19 става ал. 20.
§ 32. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Отчетът за извършените през данъчния
период покупки по ал. 4 се съставя най-късно
в последния ден на данъчния период.“
§ 33. В чл. 133 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Чуждестранно лице, което не е установено по седалище и адрес на управление
и по постоянен обект на територията на
Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не
е сключил споразумение за взаимопомощ,
сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на
Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната
помощ при събиране на вземания, свързани
с данъци, такси и други мерки (OB, L 84/1
от 31 март 2010 г.), наричана по-натат ък
„Директива 2010/24/ЕС“, и Регламент (ЕС)
№ 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г.
относно административното сътрудничество
и борбата с измамите в областта на данъка
върху добавената стойност (OB, L 268/1 от
12 октомври 2010 г.), наричан по-натат ък
„Регламент (ЕС) № 904/2010“, и е избрало
да се регистрира на основание и по реда на
чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза
или чл. 156 за прилагане на режим в Съюза, се
регистрира чрез акредитиран представител.“
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Когато лице по ал. 1, 2 и 5 е установено в
друга държава членка или в трета страна, с
която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват
с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 904/2010, регистрацията се извършва по
общия ред или по специалния ред на глава
осемнадесета.“
§ 34. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „общите“ се заличава
и думата „условия“ се заменя с „условията“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или по реда
на чл. 155 или 157“.
§ 35. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Акредитираният представител отговаря
солидарно и неограничено за задълженията по
този закон на регистрираното чуждестранно
лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 5 за
лицата, регистрирани на основание чл. 154
за прилагане на режим извън Съюза и по
чл. 133, ал. 6.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат и за представителя по чл. 152, ал. 8, т. 2.“
§ 36. Наименованието на глава осемнадесета се изменя така: „Специални режими за
данъчно задължени лица, извършващи услуги,
вътреобщностни дистанционни продажби на
стоки, вътрешни дистанционни продажби на
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стоки и дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии“.
§ 37. Член 152 се изменя така:
„Специални режими
Чл. 152. (1) Специалните режими по тази
глава са режим извън Съюза, режим в Съюза
и режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии.
(2) Режим извън Съюза може да се прилага
за доставки на услуги, извършвани от данъчно задължено лице, което не е установено на
територията на Европейския съюз, по които
получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или
обичайно пребиваване в Европейския съюз.
(3) Режим в Съюза може да се прилага
за доставки на услуги или вътреобщностни
дистанционни продажби на стоки или някои
вътрешни дистанционни продажби на стоки,
извършвани от:
1. данъчно задължени лица, които не са
установени в държавата членка по потребление, при доставки на услуги на данъчно
незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване
в Европейския съюз;
2. данъчно задължени лица при доставки
на вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки по чл. 14, ал. 1;
3. данъчно задължени лица, които управляват електронен интерфейс, когато улесняват
продажби на стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3.
(4) За доставки на услуги, дистанционни
прода жби на сток и или н якои вътрешни
дистанционни продажби на стоки, по които
получатели са данъчно незадължени лица,
които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребиваване на територията на
държава членка, доставчикът може да избере
да се регистрира за прилагане на някой от
специалните режими по ал. 2 и 3 в страната
или в друга държава членка.
(5) Режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии,
може да се прилага за стоки под формата на
пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с
изключение на акцизни стоки, когато вносът
им се осъществява в която и да е държава
членка и независимо за коя държава членка
са предназначени, от:
1. данъчно задължено лице, включително
което управлява електронен интерфейс, когато
е установено на територията на Европейския
съюз и извършва дистанционни продажби на
стоки на територията на Европейския съюз,
внасяни от трети страни или територии под
формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на
150 евро; в този случай лицето може да се
представлява от представител, установен на
територията на Европейския съюз, или
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2. данъчно задължено лице, включително
което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на трета
страна, с която Европейският съюз е сключил
споразумение за взаимопомощ, сходно по
обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент
(ЕС) № 904/2010, и внася стоките от тази
трета страна под формата на пратки със
собствена стойност, ненадвишаваща левовата
равностойност на 150 евро, с които извършва
дистанционни продажби на територията на
Европейския съюз; в този случай лицето
може да се представлява от представител,
установен на територията на Европейския
съюз, или
3. данъчно задължено лице, включително
което управлява електронен интерфейс и е
установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за
взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 904/2010; в този случай лицето задължително се представлява от представител, установен
на територията на Европейския съюз.
(6) За целите на режим извън Съюза:
1. данъчно задължено лице, което не е
установено на територията на Европейския
съюз, е данъчно задължено лице, което няма
седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз или постоянен
обект на територията на Европейския съюз;
2. държава членка по идентификация е
държавата членка, в която данъчно задълженото лице, неустановено на територията на
Европейския съюз, е избрало да се регистрира,
когато започва своята дейност като данъчно
задължено лице – доставчик на услуги, с получатели – данъчно незадължени лица, които
са установени, имат постоянен адрес или
обичайно пребиваване в Европейския съюз,
в съответствие с разпоредбите на тази глава;
3. държава членка по потребление е държавата членка, в която е мястото на изпълнение
на доставката на услуга.
(7) За целите на режим в Съюза:
1. данъчно задължено лице, което не е установено в държавата членка по потребление, е
данъчно задължено лице, което има седалище
и адрес на управление или има постоянен
обект на територията на Европейския съюз,
но няма седалище и адрес на управление или
постоянен обект на територията на държавата
членка по потребление;
2. държава членка по идентификация е:
а) държавата членка, в която данъчно
задълженото лице има седалище и адрес на
управление или в която има постоянен обект,
ако няма седалище и адрес на управление на
територията на Европейския съюз;
б) когато данъчно задълженото лице няма
седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има постоянен
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обект в повече от една държава членка, то
може да избере коя от тези държави членки
е държавата членка по идентификация; данъчно задълженото лице е обвързано от това
решение през календарната година на избора
и следващите две календарни години;
в) когато данъчно задължено лице няма
седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз и няма пос
тоянен обект в него, държавата членка по
идентификация е държавата членка, в която
започва изпращането или транспортирането
на стоките; когато има повече от една държава членка, в която започва изпращането
или транспортирането на стоките, данъчно
задълженото лице може да избере коя от
тези държави членки е държавата членка по
идентификация; данъчно задълженото лице
е обвързано от това решение през календарната година на избора и следващите две
календарни години;
3. държава членка по потребление е:
а) при доставка на услуги – държавата
членка, в която е мястото на изпълнение на
доставката на услуга;
б) при вът реобщностни дистанционни
продажби на стоки от данъчно задължено
лице, включително от данъчно задължено
лице, улесняващо продажбата по чл. 14а, ал. 5,
т. 1 – държавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките
до получателя;
в) при доставка на стоки от данъчно задължено лице, улесняващо продажбата по
чл. 14а, ал. 5, т. 3, когато изпращането или
транспортирането на стоките започва и завършва в една и съща държава членка – тази
държава членка.
(8) За целите на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии:
1. данъчно задължено лице, което не е
установено на територията на Европейския
съюз, е данъчно задължено лице, което няма
седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз или постоянен
обект на територията на Европейския съюз;
2. представител е лице, което е установено на територията на Европейския съюз
и е посочено от данъчно задълженото лице,
извършващо дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
като лице – платец на данъка, и като лице,
което действа от името и за сметка на данъчно задълженото лице при изпълнение на
задълженията, определени в този специален
режим;
3. държава членка по идентификация е:
а) държавата членка, в която данъчно
задълженото лице избере да се регистрира,
когато не е установено на територията на
Европейския съюз;
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б) държавата членка, в която данъчно задълженото лице е избрало да се регистрира
и има постоянен обект в нея, когато няма
седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има постоянни
обекти в повече от една държава членка;
данъчно задълженото лице е обвързано от
това решение през съответната календарна
година и следващите две календарни години;
в) държавата членка, в която данъчно
задълженото лице има седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз;
г) държавата членка, в която представителят има седалище и адрес на управление на
територията на Европейския съюз;
д) държавата членка, в която представителят е избрал да се регистрира и има постоянен
обект в нея, когато няма седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има постоянни обекти в повече
от една държава членка; представителят е
обвързан от това решение през съответната
календарна година и следващите две календарни години;
4. държава членка по потребление е държавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до
получателя.“
§ 38. Член 153 се изменя така:
„Приложимост на специалните режими
Чл. 153. (1) Данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната и
извършва услуги или дистанционни продажби
на стоки, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване
на територията на страната, и лицето не е
регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 152, ал. 1 в страната
или в друга държава членка, прилага общите
правила на закона.
(2) Лице, регистрирано на основание чл. 156
за прилагане на режим в Съюза, за доставки
на услуги с получатели данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен
адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, включително когато доставките са извършени от постоянен обект на
територията на друга държава членка, прилага
общите правила на закона.
(3) Лице, регистрирано на основание чл. 156
за прилагане на режим в Съюза, за доставки
на услуги с получатели данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията
на друга държава членка, в която лицето има
постоянен обект, независимо дали доставките
са извършени от този обект, не прилага този
режим. За тези доставки лицето прилага
законодателството на държавата членка, в
която e постоянният му обект.
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(4) Лице, регистрирано на основание чл. 156
за прилагане на режим в Съюза, за доставки
на вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки по чл. 14, ал. 1 и чл. 14а, ал. 5, т. 1,
изпратени или транспортирани от друга държава членка, независимо дали лицето има
постоянен обект на територията на другата
държава членка, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване на
територията на страната, прилага този режим.
(5) Данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, регистрирано
на основание чл. 156 за прилагане на режим
в Съюза, за доставки на вътрешни дистанционни продажби на стоки по чл. 14а, ал. 5,
т. 3 прилага този режим.
(6) Данъчно задълженото лице, което управ
лява електронен интерфейс, регистрирано в
друга държава членка за прилагане на режим
в Съюза, за доставки на вътрешни дистанционни продажби на стоки с получатели данъчно
незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване на
територията на страната, прилага този режим.
(7) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, прилага режима за доставки на вътреобщностни
дистанционни продажби на стоки с получатели
данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната.
(8) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза и
което няма постоянен обект на територията
на страната, за доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, които са
установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната,
прилага този режим.
(9) Данъчно задължено лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на
режим извън Съюза, за доставки на услуги
с получатели данъчно незадължени лица,
които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребиваване на територията
на страната, прилага този режим.
(10) В случаите по чл. 14, ал. 2 се прилага
режим в Съюза.
(11) В случаите по чл. 152, ал. 5 данъчно
задълженото лице не може да посочи повече
от един представител едновременно.
(12) За доставки по чл. 152, ал. 5 в други
валути, различни от евро, се използва обменният им курс, действащ към първия работен
ден на месец октомври, който се прилага
от 1 януари до 31 декември включително на
следващата календарна година.“
§ 39. Член 154 се изменя така:
„Специална регистрация за прилагане на
режим извън Съюза
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Чл. 154. (1) Право да се регистрира за
прилагане на режим извън Съюза има данъчно задължено лице, за което са налице
едновременно следните условия:
1. извършва доставки на услуги с получатели – данъчно незадължени лица, които са
установени или имат постоянен адрес или
обичайно пребиваване в държава членка,
включително в страната;
2. не е установено на територията на Европейския съюз;
3. не е регистрирано за прилагането на този
специален режим в друга държава членка;
4. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 10;
5. определило е акредитиран представител
по чл. 133, ал. 5.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като
лицето подава до териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите – София,
заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
Заявлението се подава по електронен път по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(3) Със заявлението по ал. 2 лицето предоставя най-малко следната информация:
1. име, пощенски адрес, електронен адрес,
в т.ч. интернет страница на лицето;
2. идентификационен номер за данъчни
цели, ако има такъв;
3. декларация, че няма седалище и адрес
на управление и няма постоянен обект на
територията на Европейския съюз;
4. банкова сметка на лицето в евро;
5. идентификационни номера от предходни
регистрации на лицето за прилагане на режим
извън Съюза, режим в Съюза и режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, ако има такива.
(4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 2 органът по приходите извършва
проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режима извън Съюза.
В срок 7 дни от приключване на проверката
органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши
регистрацията. Връчването на акта на лицето
по ал. 1 се извършва по електронен път.
(5) За дата на регистрацията се смята
п ърви я т ден на т римесечиет о, следващо
календарното тримесечие на подаване на
заявлението по ал. 2.
(6) Идентификационен номер за целите на
регистрацията за прилагане на режима извън
Съюза е служебният идентификационен номер
по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, пред който е поставен
знакът „EU“.
(7) За дата на регистрация се смята датата
на първата доставка, когато първата доставка
на услугите по ал. 1, т. 1 е извършена пре-
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ди датата по ал. 5, при условие че данъчно
задълженото лице е подало заявление за
регистрация по реда на ал. 2 най-късно до
10-о число на месеца, следващ датата на
първата доставка.
(8) При промяна на данните в подадено заявление по ал. 2 лицето подава по електронен
път заявление за актуализация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ настъпването
на промяната.
(9) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима извън Съюза,
може да се регистрира на основание на този
член, като подаде по електронен път заявление за регистрация по ал. 2 не по-късно от
10-о число на месеца, следващ посочената от
лицето в заявлението дата на промяната, и
в същия срок уведоми за промяната другата
държава членка. В тези случаи за дата на
регистрация по този член се смята датата
на промяната.
(10) Ограничение за регистрация по режим
извън Съюза поради системно неспазване на
задълженията от лицата е в сила до изтичане
на 8 последователни данъчни периода, считано от данъчния период, следващ периода
на прекратяване на прилагането на режима в
която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим извън Съюза,
на режим в Съюза, или 24 данъчни периода,
считано от данъчния период, следващ периода
на прекратяване на прилагането на режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии.
(11) Когато регистрацията за прилагането
на режим извън Съюза на данъчно задълженото лице е прекратена на основание, че
лицето не е извършвало доставки по ал. 1, т. 1
в продължение на 8 последователни данъчни
периода, лицето може да се регистрира за
прилагане на режима, когато започне отново
да извършва такива доставки.“
§ 40. Член 155 се изменя така:
„Прекратяване на специалната регистрация
за прилагането на режим извън Съюза
Чл. 155. (1) Регистрацията за прилагането на режим извън Съюза се прекратява по
инициатива на лицето, когато:
1. вече не извършва доставки на услуги
с получатели – данъчно незадължени лица,
които са установени или имат постоянен
адрес или обичайно пребиваване в държава
членка, включително в страната;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 154, ал. 1;
3. лицето избере да не прилага режим
извън Съюза.
(2) За прекратяване на регистрацията по
ал. 1 лицето подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, заявление за дерегистрация по
образец, определен с правилника за прилагане
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на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицето подава
заявлението за дерегистрация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ месеца, през
който настъпва съответното обстоятелство.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 лицето подава
заявлението за дерегистрация най-късно 15
дни преди края на тримесечието, предхождащо
календарното тримесечие, от което не желае
да прилага режима.
(5) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 2 органът по
приходите извършва проверка за наличие на
основание за прекратяване на регистрацията
за прилагане на режим извън Съюза. В срок
7 дни от приключване на проверката органът
по приходите издава акт, с който извършва
или мотивирано отказва да извърши прек
ратяването на регистрацията. Връчването
на акта на лицето, на което се прекратява
регистрацията за прилагане на режима, се
извършва по електронен път.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 датата на
прекратяване на регистрацията за прилагане на режим извън Съюза е първият ден на
тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането по електронен път на
акта за дерегистрация, а в случаите по ал. 1,
т. 3 – датата на прекратяване на регистрацията
за прилагане на режим извън Съюза е първият
ден на тримесечието, следващо календарното
тримесечие на подаване на заявлението за
дерегистрация по електронен път.
(7) Регистрацията за прилагането на режим
извън Съюза се прекратява по инициатива
на органа по приходите с издаване на акт за
дерегистрация, когато се установи, че лицето:
1. не е извършвало доставки по ал. 1, т. 1
осем последователни данъчни периода и не
е подало заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 154,
ал. 1, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режим извън Съюза.
(8) Системно неспазване разпоредбите на
режим извън Съюза е налице, когато:
1. на основание чл. 159, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изп ращани от Нац иона лната агенц и я
за приходите напомнителни съобщения за
последните три предходни данъчни периода
и справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 за
всеки данъчен период не е била предоставяна
в рамките на 10 дни след изпращането на
напомнително съобщение;
2. на основание чл. 159, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за пос
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ледните три предходни данъчни периода и
пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от
лицето в рамките на 10 дни след изпращане
на напомнително съобщение, освен когато
оставащата неплатена сума е по-малка от 100
евро за всеки данъчен период;
3. след поискване от орган по приходите
и един месец след изпратено последващо
напомнително съобщение от Националната
агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл. 159г, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 връчването на акта
на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва
по електронен път. В тези случаи датата, на
която се прекратява регистрацията на лицето
за прилагане на режим извън Съюза, е първият
ден на тримесечието, следващо календарното
тримесечие на изпращане на акта за дерегистрация по електронен път.
(10) Регистрирано на основание чл. 154 лице
може да се регистрира за този режим в друга
държава членка, като подаде по електронен път
заявление за дерегистрация до териториална
дирекция на Националната агенция за приходите – София, по реда на ал. 2 не по-късно
от 10-о число на месеца, следващ промяната.
В същия срок лицето уведомява за промяната
другата държава членка. В тези случаи за дата
на прекратяване на регистрацията се смята
датата на промяната.“
§ 41. Член 156 се изменя така:
„Специална регистрация за прилагането
на режим в Съюза
Чл. 156. (1) Право да се регистрира за
прилагането на режим в Съюза има данъчно
задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:
1. извършва доставки на:
а) услуги, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени или
имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно
задълженото лице няма постоянен обект, и/или
б) вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки на данъчно незадължени лица, и/или
в) вътрешни дистанционни продажби на
стоки на данъчно незадължени лица;
2. лицето:
а) е установено по седалище и адрес на
управление на територията на страната, или
б) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
на територията на страната, или
в) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, и не е

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

регистрирано за прилагането на този режим
в другата държава членка, или
г) не е установено по седалище и адрес на
управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но изпращането
или транспортирането на доставяните от
него стоки започва само от територията на
страната, или
д) не е установено по седалище и адрес на
управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но изпращането
или транспортирането на доставяните от него
стоки започва както от територията на страната, така и от територията на други държави
членки, и не е регистрирано за прилагането
на този режим в тези държави членки;
3. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 15;
4. определило е акредитиран представител
по чл. 133 в случаите, когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и
адрес на управление и по постоянен обект на
територията на Европейския съюз.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като
лицето подава до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
Заявлението се подава по електронен път по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с квалифициран електронен подпис.
(3) Със заявлението по ал. 2 лицето предоставя най-малко следната информация:
1. име, пощенски адрес, електронни адреси,
в т.ч. интернет страници на лицето;
2. банкова сметка на лицето в евро или
левове в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България;
3. идентификационни номера за целите на
ДДС в други държави членки;
4. постоянни обекти на територията на
други държави членки;
5. идентификационни номера от предходни
и текущи регистрации на лицето за прилагане
на режим извън Съюза, режим в Съюза и
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, ако
има такива.
(4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 2 органът по приходите извършва
проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режим в Съюза. В срок
7 дни от приключване на проверката органът
по приходите издава акт, с който извършва
или мотивирано отказва да извърши регистрацията. Връчването на акта на лицето по
ал. 1 се извършва по електронен път.
(5) За дата на регистрацията се смята
п ърви я т ден на т римесечиет о, следващо
календарното тримесечие на подаване на
заявлението по ал. 2.
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(6) Идентификационен номер за целите на
регистрацията за прилагане на режим в Съюза
е идентификационният номер по чл. 94, ал. 2.
(7) За дата на регистрация се смята датата
на първата доставка, когато първата доставка
по ал. 1, т. 1 е извършена преди датата по ал. 5,
при условие че данъчно задълженото лице
е подало заявление за регистрация по реда
на ал. 2 най-късно до 10-о число на месеца,
следващ датата на първата доставка.
(8) При промяна на данните в подадено заявление по ал. 2 лицето подава по електронен
път заявление за актуализация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ настъпването
на промяната.
(9) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което премести мястото си на установяване по
седалище и адрес на управление на територията на страната, ако отговаря на условията
на ал. 1, може да се регистрира на основание
на този член.
(10) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, когато не е установено по седалище и адрес на
управление, но има установеност по постоянен
обект на територията на Европейския съюз,
в случай че премести постоянния си обект
на територията на страната, ако отговаря на
условията на ал. 1, може да се регистрира на
основание на този член.
(11) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, ако
отговаря на условията на ал. 1, може да се
регистрира на основание на този член след
изтичането на две календарни години, следващи годината, през която е регистрирано
за прилагане на режим в Съюза в другата
държава членка.
(12) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което
не е установено по седалище и адрес на управ
ление и по постоянен обект на територията
на Европейския съюз, ако започне да изпраща
или транспортира доставяните от него стоки
само от територията на страната, ако отговаря
на условията на ал. 1, може да се регистрира
на основание на този член.
(13) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което
не е установено по седалище и адрес на управ
ление и по постоянен обект на територията на
Европейския съюз, когато започне да изпраща
или транспортира доставяните от него стоки
както от територията на страната, така и от
територията на други държави членки, ако
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отговаря на условията на ал. 1, може да се
регистрира на основание на този член.
(14) В случаите по ал. 9 – 13 за дата на
регистрация по този член се смята датата
на промяната, ако лицето подаде заявление
за регистрация по реда на ал. 2 не по-късно
от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето
уведоми за промяната държавата членка по
идентификация.
(15) Ограничение за регистрация по режим
в Съюза поради системно неспазване на задължението от лицето е в сила до изтичане
на 8 последователни данъчни периода, считано от данъчния период, следващ периода
на прекратяване на прилагането на режима в
която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим извън Съюза,
на режим в Съюза, или 24 данъчни периода,
считано от данъчния период, следващ периода
на прекратяване на прилагането на режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии.
(16) Право по ал. 1 да се регистрира за
прилагането на режим в Съюза има и данъчно
задължено лице, регистрирано на основание
чл. 96 или чл. 100, ал. 1, което извършва
доставки с място на изпълнение по чл. 20б,
ал. 4 на територията на страната, ако със заявлението по ал. 2 уведоми, че желае мястото
на изпълнение на доставките да се определя
съгласно чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6.
(17) Когато регистрацията за прилагането
на режим в Съюза на данъчно задълженото
лице е прекратена на основание, че лицето
не е извършвало доставки по ал. 1, т. 1 в
продължение на 8 последователни данъчни
периода, лицето може да се регистрира за
прилагане на режима, когато започне отново
да извършва такива доставки.“
§ 42. Член 157 се изменя така:
„Прекратяване на специалната регистрация
за прилагането на режим в Съюза
Чл. 157. (1) Регистрацията за прилагането
на режим в Съюза се прекратява по инициатива на лицето, когато:
1. вече не извършва доставки на услуги
и вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки, включително и някои вътрешни
дистанционни продажби на стоки на данъчно
незадължени лица;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 156, ал. 1;
3. лицето избере вече да не прилага режим
в Съюза.
(2) За прекратяване на регистрацията по
ал. 1 лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите заявление за дерегистрация по
образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по
електронен път по реда на Данъчно-осигури-
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телния процесуален кодекс с квалифициран
електронен подпис.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицето подава
заявлението за дерегистрация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ месеца, през
който настъпва съответното обстоятелство.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 лицето подава заявлението за дерегистрация най-късно
15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което не
желае да прилага режима.
(5) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 2 органът по
приходите извършва проверка за наличие на
основание за прекратяване на регистрацията за прилагане на режим в Съюза. В срок
7 дни от приключване на проверката органът
по приходите издава акт, с който извършва
прекратяването или мотивирано отказва прекратяването на регистрацията. Връчването
на акта на лицето, на което се прекратява
регистрацията за прилагане на режима, се
извършва по електронен път.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 датата на
прекратяване на регистрацията за прилагане
на режим в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие
на изпращането на акта за дерегистрация
по електронен път, а в случаите по ал. 1,
т. 3 – датата на прекратяване на регистрацията
за прилагане на режим в Съюза е първият
ден на тримесечието, следващо календарното
тримесечие на подаване на заявлението за
дерегистрация по електронен път.
(7) Регистрацията за прилагането на режим в Съюза се прекратява по инициатива
на органа по приходите с издаване на акт за
дерегистрация, когато се установи, че лицето:
1. не е извършвало доставки по чл. 156,
ал. 1, т. 1 осем последователни данъчни перио
да и не е подало заявление за дерегистрация
за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 156,
ал. 1, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режим в Съюза.
(8) Системно неспазване разпоредбите на
режим в Съюза е налице, когато:
1. на основание чл. 159, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изп ращани от Национа лната агенци я
за приходите напомнителни съобщения за
последните три предходни данъчни периода
и справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 за
всеки данъчен период не е била предоставяна
в рамките на 10 дни след изпращането на
напомнително съобщение;
2. на основание чл. 159, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
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пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от
лицето в рамките на 10 дни след изпращане
на напомнително съобщение, освен когато
оставащата неплатена сума е по-малка от 100
евро за всеки данъчен период;
3. след поискване от орган по приходите
и един месец след изпратено последващо
напомнително съобщение от Националната
агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл. 159г, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 връчването на акта
на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва
по електронен път. В тези случаи датата, на
която се прекратява регистрацията на лицето
за прилагане на режим в Съюза, е първият
ден на тримесечието, следващо календарното
тримесечие на изпращане на акта за дерегистрация.
(10) Регистрирано на основание чл. 156 лице,
което премести мястото си на установяване
по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка, е длъжно
да прекрати регистрацията си по този член.
(11) Регистрирано на основание чл. 156 лице,
което не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, когато премести постоянния си обект
на територията на друга държава членка или
се установи по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка,
е длъжно да прекрати регистрацията си по
този член.
(12) Регистрирано на основание чл. 156
лице, което не е установено по седалище и адрес
на управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, след
изтичането на две календарни години, считано
от началото на годината, следваща годината
на регистрацията, може да се регистрира за
прилагане на този режим в другата държава
членка, като е длъжно да прекрати регистрацията си по този член.
(13) Регистрирано на основание чл. 156
лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление и по постоянен обект
на територията на Европейския съюз, ако
започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки само от територията на
друга държава членка, е длъжно да прекрати
регистрацията си по този член.
(14) Регистрирано на основание чл. 156
лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление и по постоянен обект на
територията на Европейския съюз, ако започне
да изпраща или транспортира доставяните от
него стоки както от територията на страната, така и от територията на други държави
членки след изтичането на две календарни
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години, считано от началото на годината,
следваща годината на регистрацията, може
да се регистрира за прилагане на този режим
в другата държава членка, като е длъжно да
прекрати регистрацията си по този член.
(15) Датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден
на тримесечието, следващ тримесечието на
изпращането на акта за дерегистрация по
електронен път. В случаите по ал. 10 – 14
датата на прекратяване на регистрация за
прилагане на режима е датата на промяната,
ако лицето подаде заявление за дерегистрация
по реда на ал. 2 не по-късно от 10-о число на
месеца, следващ настъпването на промяната,
и в същия срок лицето подаде заявление за
регистрация за прилагане на режима в другата
държава членка. В случаите по ал. 10 – 14
регистрираното на основание чл. 156 лице
подава по реда на ал. 2 заявление за дерегистрация на датата на подаване на заявлението
за регистрация в другата държава членка. В
тези случаи за дата на прекратяване на регистрацията се смята датата на промяната.
(16) Когато са налице условията по чл. 20б,
ал. 1, регистрирано на основание чл. 156 лице
може да прекрати регистрацията си, ако избере
да не прилага режим в Съюза.“
§ 43. В глава осемнадесета се създава
раздел IIIа с чл. 157а и 157б:
„Раздел IIIа
Регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии
Специална регистрация за прилагане на
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии
Чл. 157а. (1) Право да се регистрира за
п ри лаганет о на реж им за дистанц ионни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, има данъчно задължено лице,
включително което управлява електронен
интерфейс, когато са налице едновременно
следните условия:
1. внася стоки от трети страни или територии под формата на пратки със собствена
стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни
стоки, за данъчно незадължени лица, които
са установени, имат постоянен адрес или
обичайно пребиваване в държава членка,
включително в страната;
2. данъчно задълженото лице:
а) е установено по седалище и адрес на
управление на територията на страната, или
б) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
на територията на страната, или
в) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
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съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, и не е
регистрирано за прилагането на този режим
в друга държава членка, или
г) не е установено по седалище и адрес
на у правление и по постоянен обек т на
територията на Европейския съюз и не е
регистрирано за прилагането на този режим
в друга държава членка, ако е установено
в трета страна, с която Европейският съюз
е сключил споразумение за взаимопомощ,
сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и
Регламент (ЕС) № 904/2010, и внася стоки от
тази трета страна;
3. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 18.
(2) Право да се регистрира да изпълнява
задълженията по режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, има регистрирано на основание
чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 лице, за което
са налице едновременно следните условия:
1. действа като представител от името и за
сметка на данъчно задълженото лице по ал. 1,
включително което управлява електронен
интерфейс, при изпълнение на задълженията,
определени в режима;
2. лицето:
а) е установено по седалище и адрес на
управление на територията на страната, или
б) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
на територията на страната, или
в) не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, и не е
регистрирано за прилагането на този режим
в друга държава членка;
3. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 20.
(3) Представителят по ал. 2 регистрира
всяко данъчно задължено лице, включително
което управлява електронен интерфейс, което
не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията
на Европейския съюз, но е установено в трета
страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта
по ДДС, не е регистрирано за прилагането
на този режим в друга държава членка, внася
стоки по ал. 1, т. 1 и не е в сила ограничение
за регистрация по ал. 18. Всяко данъчно задължено лице по ал. 1, т. 2, което избере да
има представител по ал. 2 за прилагане на
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, се
регистрира от този представител, ако лицето
отговаря на условията по ал. 1.
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(4) В случаите на ал. 1, 2 и 3 лицето подава
до компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с
правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) В случаите по ал. 1 със заявлението по
ал. 4 лицето предоставя най-малко следната
информация:
1. име, пощенски адрес, електронни адреси,
в т.ч. интернет страници на лицето;
2. идентификационен номер за целите на
ДДС или за регистрация за данъчни цели;
3. банкова сметка на лицето в евро или
левове в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България;
4. идентификационни номера, ако има такива, от предходни и текущи регистрации на
лицето за прилагане на режим извън Съюза,
режим в Съюза и режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии.
(6) В случаите по ал. 2 със заявлението по
ал. 4 представителят предоставя най-малко
следната информация:
1. име, пощенски адрес и електронен адрес;
2. идентификационен номер по ДДС.
(7) В случаите по ал. 3 със заявлението по
ал. 4 представителят предоставя най-малко
следната информация:
1. име, пощенски адрес, електронен адрес
и уебсайтове за данъчно задълженото лице,
което представлява;
2. идентификационен номер за целите на
ДДС или за данъчна регистрация на данъчно
задълженото лице, което представлява;
3. банкова сметка на данъчно задълженото
лице, което представлява, в евро или левове
в българска банка или клон на чуждестранна
банка в Република България;
4. индивидуален идентификационен номер
по този режим на представителя по ал. 2.
(8) Регистрираните лица прилагат този
специален режим за всички извършвани от
тях дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии.
(9) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 4 органът по приходите извършва проверка за наличие на основание
за регистрация за прилагане на режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии. В срок 7 дни
от приключване на проверката органът по
приходите издава акт, с който извършва
регистрацията или мотивирано отказва да
извърши регистрация. Актът се връчва по
елект ронен път на данъчно задъл женото
лице, което действа без представител, или
на представителя.
(10) За дата на регистрация по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
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трети страни или територии, се смята датата
на връчването на акта по ал. 9, с който се
определя:
1. индивидуален идентификационен номер
по ДДС на данъчно задълженото лице за
прилагането на този режим;
2. индивидуален идентификационен номер
на представителя за изпълнение на задълженията по този режим;
3. индивидуален идентификационен номер
по ДДС за всяко лице, което се представлява
от представител за прилагането на този режим.
(11) Идентификационният номер за целите на регистрацията за прилагане режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, се състои от 12
буквено-цифрови знака и се използва единствено за целите на режима за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии.
(12) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, което не се представлява
от представител и което премести мястото
си на установяване по седалище и адрес на
управление на територията на страната, след
прекратяване на специалната регистрация
в другата държава членка, ако отговаря на
условията на ал. 1, може да се регистрира на
основание на този член.
(13) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, когато не е установено
по седалище и адрес на управление, но има
установеност по постоянен обект на територията на Европейския съюз, което не се
представлява от представител, и в случай че
премести постоянния си обект на територията
на страната, след прекратяване на специалната
регистрация в другата държава членка, ако
отговаря на условията на ал. 1, може да се
регистрира на основание на този член.
(14) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията
на Европейския съюз, но има установеност
по постоянен обект както на територията
на страната, така и на територията на друга
държава членка, което не се представлява от
представител, след прекратяване на специалната регистрация в другата държава членка,
и ако отговаря на условията на ал. 1, може
да се регистрира на основание на този член
след изтичането на две календарни години,
следващи годината, през която е регистрирано за прилагане на режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, в другата държава членка.
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(15) В случаите по ал. 12 – 14 лицето може
да се регистрира, като подаде по електронен
път заявление за регистрация по ал. 4, не
по-късно от 10-о число на месеца, следващ
посочената от лицето в заявлението дата
на промяната, и в същия срок уведоми за
промяната другата държава членка. В тези
случаи за дата на регистрация по този член
се смята датата на промяната.
(16) При промяна на данните по ал. 5, 6 и 7
в подадено заявление по ал. 4 лицето подава
по електронен път заявление за актуализация
не по-късно от 10-о число на месеца, следващ
месеца на настъпването на промяната.
(17) Алинеи 12 – 14 се прилагат и по отношение на представител, който действа от
името и за сметка на данъчно задължено лице,
извършващо дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, ако
отговаря на условията на ал. 2. В тези случаи
се прилагат ал. 15 и 16.
(18) Ограничение за регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии,
поради системно неспазване на задължението
от лицето е в сила до изтичане на 24 месеца
след данъчния период, в който е прекратена
регистрацията, когато на данъчно задължено
лице е прекратена регистрацията в която и
да е държава членка по идентификация на
прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, или до изтичане на 8 последователни данъчни периода, считано от данъчния
период, следващ периода на прекратяване на
режим извън Съюза или на режим в Съюза.
(19) Алинея 18 не се прилага в случаите,
когато прекратяването на регистрацията за
прилагането на режима е поради системно
неспазване на задълженията от страна на
представителя.
(20) Ограничение за регистрация на представител, който действа от името и за сметка
на данъчно задължено лице, поради системно
неспазване на задълженията на представителя, свързани с прилагането на режима за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, е в сила до
изтичането на 24 месеца след месеца, в който
е прекратена регистрацията по режима.
(21) Данъчно задължено лице, на което е
прекратена регистрацията за прилагането на
режима по чл. 157б, ал. 5, т. 1 и ал. 7, т. 1 на
основание, че лицето не е извършвало до
ставки в продължение на 24 последователни
данъчни периода, независимо дали действа с
представител или без представител, може да
се регистрира за прилагане на режима, когато
започне отново да извършва такива доставки.
Прекратяване на специалната регистрация
за прилагането на режима за дистанционни
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продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии
Чл. 157б. (1) Регистрацията за прилагането
на режима за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии под
формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150
евро, с изключение на акцизни стоки, се прекратява по инициатива на данъчно задължено
лице, което действа без представител, когато:
1. вече не извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 157а, ал. 1;
3. лицето избере вече да не прилага режима, независимо от това дали продължава да
извършва дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии.
(2) Рег ист рац и я та на п редстави т ел за
прилагането на задълженията по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, се прекратява по
инициатива на представителя, когато:
1. не е действал като представител от името
и за сметка на данъчно задължено лице, което
използва този режим, през 6 последователни
месеца;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 157а, ал. 2.
(3) Регистрацията на данъчно задължено
лице за прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, което действа чрез
представител, се прекратява от представителя,
когато данъчно задълженото лице:
1. вече не извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 157а, ал. 1, т. 1 и 3 или ал. 3, изречение
първо;
3. избере вече да не прилага режима, независимо от това дали продължава да извършва
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии.
(4) За прекратяване на регистрацията по
ал. 1 – 3 лицето подава до компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите заявление за дерегистрация по образец, определен с правилника за
прилагане на закона. Заявлението се подава
по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Регистрацията за прилагането на режима
за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите
с издаване на акт за дерегистрация, когато
се установи, че данъчно задълженото лице,
което не действа чрез представител:
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1. не е извършвало дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии, и не е подало заявление за дерегистрация
за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 157а,
ал. 1, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режима.
(6) Рег ист рац и я та на п редстави тел за
прилагането на задълженията по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите с
издаване на акт за дерегистрация, когато се
установи, че представителят:
1. през 6 последователни месеца не е
действал като представител от името и за
сметка на данъчно задължено лице, което
използва този режим, и не е подал заявление за дерегистрация за прилагането на
режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 157а,
ал. 2, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режима.
(7) Регистрацията за прилагането на режима
за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите с
издаване на акт за дерегистрация, когато се
установи, че данъчно задължено лице, което
действа чрез представител:
1. не е извършвало дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии, и не е подало заявление за дерегистрация
за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 157а,
ал. 1, т. 1 и 3 или ал. 3, изречение първо, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режима.
(8) Когато данъчно задълженото лице,
включително когато действа чрез представител, избере да не прилага режима, лицето,
съответно представителят, който действа от
негово име и за негова сметка, подава заявление за дерегистрация най-късно до 15 дни
преди края на месеца, предхождащ месеца, от
който възнамерява да не прилага режима. В
този случай датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият
ден на месеца, следващ месеца на подаване
на заявлението за дерегистрация, след което
данъчно задълженото лице няма право да
прилага режима.
(9) Регистрирано на основание чл. 157а,
ал. 1 и 2 лице, което премести мястото си
на установяване по седалище и адрес на управление на територията на друга държава
членка, е длъжно да прекрати регистрацията
си по този член, като може да избере да се
регистрира за прилагане на този режим в
другата държава членка.
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(10) Когато регистрирано на основание
чл. 157а, ал. 1 и 2 лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на
територията на Европейския съюз, премести
постоянния си обект на територията на друга
държава членка или се установи по седалище
и адрес на управление или по постоянен обект
на територията на друга държава членка, може
да избере да се регистрира за прилагане на
този режим в другата държава членка, като
е длъжно да прекрати регистрацията си по
този член.
(11) Регистрирано на основание чл. 157а,
ал. 1 и 2 лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията
на Европейския съюз, но има установеност по
постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава
членка, след изтичането на две календарни
години, считано от началото на годината,
следваща годината на регистрацията, може
да избере да се регистрира за прилагане на
този режим в другата държава членка, като
е длъжно да прекрати регистрацията си по
този член.
(12) В случаите по ал. 9 – 11 лицето подава заявление за дерегистрация по ал. 4 не
по-късно от 10-о число на месеца, следващ
посочената от лицето в заявлението дата на
промяната, и в същия срок уведомява за
промяната другата държава членка.
(13) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 4 органът по
приходите извършва проверка за наличие на
основание за прекратяване на регистрацията
за прилагане на режима. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите
издава акт, с който извършва или мотивирано
отказва прекратяването на регистрацията.
Връчването на акта на лицето, на което се
прекратява регистрацията за прилагане на
режима, се извършва по електронен път.
(14) Датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден
на месеца, следващ месеца на изпращането
на акта за дерегистрация по електронен път.
В случаите по ал. 9 – 11 за дата на прекратяване на регистрацията се смята датата на
промяната.
(15) С изключение на случаите на системно неспазване на задълженията на режима
по ал. 16 от данъчно задълженото лице, при
прекратяване на регистрацията му индивидуалният идентификационен номер за целите на
ДДС, определен за използването на режима при
внос, остава валиден за периода, необходим
за вноса на стоки, които са били доставени
преди датата на прекратяване на регистрация,
което обаче не може да надвишава два месеца,
считано от тази дата.
(16) Системно неспазване на задълженията
на режима за дистанционни продажби на сто-
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ки, внасяни от трети страни или територии,
от данъчно задължено лице или представител
е налице, когато:
1. на основание чл. 159а, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
справка-декларацията по чл. 159а, ал. 2 за
всеки данъчен период не е била предоставена
в рамките на 10 дни след изпращането на
напомнително съобщение;
2. на основание чл. 159а, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от
лицето в рамките на 10 дни след изпращане
на напомнително съобщение, освен когато
оставащата неплатена сума е по-малка от 100
евро за всеки данъчен период;
3. след поискване от орган по приходите
или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец
след изпратено последващо напомнително
съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите
по чл. 159г, ал. 1.
(17) В случаите по ал. 5, т. 1 и 2 и ал. 7, т. 1
и 2 връчването на акта на лицето, на което
се прекратява регистрацията за прилагане на
режима, се извършва по електронен път. В
тези случаи датата, на която се прекратява
регистрацията на лицето за прилагане на
режима, е първият ден на месеца, следващ
месеца на изпращане на акта за дерегистрация
по електронен път.
(18) В случаите по ал. 5, т. 3 и ал. 7, т. 3
връчването на акта на данъчно задължено
лице, на което се прекратява регистрацията
за прилагане на режима, се извършва по
електронен път. Регистрацията се прекратява
от деня, следващ датата на изпращане на акта
за дерегистрация по електронен път.
(19) В случаите по ал. 2 и ал. 6, т. 1 и 2
връчването на акта на представителя, на когото се прекратява регистрацията за прилагане
на режима, се извършва по електронен път и
се изпраща и на данъчно задължените лица,
които същият представлява. В тези случаи
се прекратява и регистрацията на данъчно
задължените лица, които са представлявани
от представителя. Регистрацията се прекратява
от първия ден на месеца, следващ месеца на
изпращане на акта за дерегистрация.
(20) В случаите по ал. 6, т. 3 датата, на
която се прекратява регистрацията на представителя за прилагане на режима, е датата
след датата на изпращане на акта за дерегистрация по електронен път на представителя и
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на данъчно задължените лица, които същият
представлява. В тези случаи се прекратява и
регистрацията на данъчно задължените лица,
които са представлявани от представителя.“
§ 44. В глава осемнадесета наименованието на раздел IV се изменя така: „Облагане
и деклариране на доставки при прилагане на
специалните режими“.
§ 45. Член 158 се изменя така:
„Облагане на доставки при прилагане на
специалните режими
Чл. 158. (1) Мястото на изпълнение на
доставки, за които се прилагат специалните
режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5, извършени
от регистрирано по тази глава лице, е в държавата членка по потребление.
(2) Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на
данъка при доставки на услуги и вътреобщностни дистанционни доставки на стоки по
тази глава се определят по законодателството
на държавата членка по идентификация.
(3) Данъчното събитие и изискуемостта на
данъка при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
възникват към момента на доставката, като
стоките се считат за доставени в момента, в
който е било прието плащането.
(4) Моментът на приемане на плащането по ал. 3 е по-ранният от двата момента – моментът, в който потвърждението за
плащането или съобщението за разрешаване
на плащането или ангажиментът за плащане от получателя е получено от данъчно
задълженото лице или от името на данъчно
задълженото лице, прилагащо режима при
внос, или моментът на действително извършеното парично плащане.
(5) Лице, регистрирано за прилагане на
режим извън Съюза или режим в Съюза, е
длъжно да начисли изискуемия данък върху
добавената стойност за извършена доставка
в обхвата на съответния режим, като:
1. включи размера на данъка при определяне на резултата по справка-декларацията
за прилагане на специален режим за съответния данъчен период в държавата членка
по идентификация;
2. посочи информацията за доставката в
електронния регистър, който води съгласно
законодателството на държавата членка по
идентификация.
(6) Данъчната ставка на доставките по
тази глава е приложимата ставка в държавата
членка по потребление.
(7) За документирането на доставките на
услуги и на стоки по тази глава се прилага
законодателството на държавата членка по
идентификация.“
§ 46. Член 159 се изменя така:
„Данъчен период, справка-декларация и
внасяне на данъка при прилагане на режим
извън Съюза и режим в Съюза
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Чл. 159. (1) Данъчният период за регистрираните по чл. 154 и 156 лица е тримесечен и
съвпада с календарното тримесечие.
(2) В случаите по чл. 154, ал. 7 и чл. 156,
ал. 7 първият данъчен период обхваща времето от датата на първата доставка до края
на календарното тримесечие.
(3) В случаите по чл. 154, ал. 9 и чл. 156,
ал. 9 – 13 първият данъчен период обхваща
времето от датата на промяната до последния
ден включително на календарното тримесечие,
през което е настъпила промяната. Съответно по чл. 155, ал. 10 и по чл. 157, ал. 10 – 14
последният данъчен период обхваща времето
от първия ден на календарното тримесечие,
през което е настъпила промяната, до датата
на промяната включително.
(4) Регистрирано на основание чл. 154
или 156 лице подава справка-декларация за
прилагане на специален режим по образец,
определен в правилника за прилагане на закона, за всеки данъчен период в срок до края
на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, независимо дали
през периода е извършвало доставки. Когато
последният ден на месеца е неприсъствен
ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс не се прилага.
(5) Справка-декларацията по ал. 4 се подава
до компетентната териториална дирекция по
раздел II или по раздел III от тази глава по
електронен път. Регистрираните на основание
чл. 154 и 156 лица подават справка-декларацията по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез въвеждане на
данните или чрез подаване на предварително
генериран файл. Формата, структурата и валидационната схема на файла се утвърждават
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
(6) Компетентната териториална дирекция
по раздел II или по раздел III от тази глава
предоставя на лицето по електронен път
уникален входящ номер на всяка подадена
справка-декларация по ал. 4.
(7) В справка-декларацията по ал. 4 като
информация се посочва идентификационният
номер на лицето за целите на прилагане на
съответния режим и отделно за всяка държава
членка по потребление се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на
данъчните основи на извършените доставки, за
които се прилага режимът и за които данъкът
върху добавената стойност по съответните
ставки е станал изискуем, общият размер
на дължимия данък по съответните ставки,
общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление
и общият размер на дължимия данък върху
добавената стойност за съответния данъчен
период, за:
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1. доставки на услуги;
2. вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки;
3. вътрешни дистанционни продажби на
стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 3.
(8) Когато стоките се изпращат или транспортират от територията на други държави
членки, справка-декларацията освен информацията по ал. 7 за тези доставки включва и
идентификационен номер за целите на ДДС
или национален данъчен номер, издаден на
лицето от държавата членка, от която стоките
се изпращат или транспортират.
(9) Регистрирано на основание чл. 156
лице, което има един или повече постоянни
обекти на територията на други държави
членки, посочва също идентификационните
номера за целите на ДДС или национални
данъчни номера, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и
информацията по ал. 7 за извършени от тези
постоянни обекти през съответния данъчен
период доставки на услуги, за които данъкът
върху добавената стойност по приложимите ставки е станал изискуем, и са с място
на изпълнение на територията на държава
членка по потребление, в която лицето няма
постоянен обект.
(10) Стойностите по ал. 7, 8 и 9 се посочват
в евро. За доставки в други валути се използва
обменният курс в последния ден от данъчния
период, като се прилага обменният курс,
публикуван от Европейската централна банка
за този ден, или ако няма публикуван такъв
курс на този ден, се прилага публикуваният
на следващия ден.
(11) Регистрирано на основание чл. 154
или 156 лице в срока за подаване на справка-декларацията по ал. 4 е длъжно да внесе
общата сума на данъка върху добавената
стойност, който е дължим за съответния
данъчен период, в държавния бюджет по
сметка на Националната агенция за приходите, в евро, без да я закръглява. Данъкът се
смята за внесен на датата, на която сумата
е постъпила в сметката. При плащането на
сумата лицето посочва входящия номер на
съответната справка-декларация.
(12) Когато регистрирано на основание
чл. 154 или 156 лице не е подало в срок
справка-декларацията по ал. 4 или не е внес
ло данъка по ал. 11, или е внесло данък в
по-малък размер, Националната агенция за
приходите изпраща до лицето напомнително
съобщение по електронен път на 10-ия ден
след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да
бъде внесен данъкът, и информира другите
държави членки по електронен път, че е издадено напомняне. Последващите действия
за определяне и събиране на данъка след
изпращане на напомнителното съобщение

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

от Националната агенция за приходите се
извършват от компетентните данъчни органи
на държавата членка по потребление.
(13) Независимо от издадените напомняния от държавата членка по потребление и
предприетите действия по ал. 12 справка-декларацията се подава по реда на ал. 5.
(14) След предприемане на действия по реда
на ал. 12 от компетентните данъчни органи
на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който
е дължим за тази държава членка, се внася
по сметка на същата държава членка.
(15) В справка-декларацията по ал. 4 не се
посочват доставки на стоки или услуги, ако
са освободени съгласно законодателството
на държавата членка по потребление, както
и доставки извън обхвата на режим в Съюза
по чл. 153.
(16) Когато данъчно задължено лице е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза
и режим в Съюза, подава справки-декларации
и внася дължимия данък в държавите членки
по идентификация за всеки режим.“
§ 47. Член 159а се изменя така:
„Данъчен период, справка-декларация и
внасяне на данъка при прилагане на режим
за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии
Чл. 159а. (1) Данъчният период за регистрираните по чл. 157а лица е едномесечен.
(2) Справка-декларацията за прилагане на
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, се
подава от лице, регистрирано на основание
чл. 157а, по образец, определен в правилника
за прилагане на закона.
(3) Справка-декларацията по ал. 2 се подава до компетентната териториална дирекция
за всеки данъчен период в срок до края на
месеца, следващ данъчния период, за който
се отнася декларацията, независимо дали
през периода са извършвани доставки. Когато последният ден на месеца е неприсъствен
ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс не се прилага.
(4) Справка-декларацията по ал. 2 се подава
по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез въвеждане
на данните или подаване на предварително
генериран файл. Формата, структурата и валидационната схема на файла се утвърждават
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
(5) Представителят по чл. 157а, ал. 2 подава справка-декларация по ал. 2 за всяко
представлявано от него регистрирано лице
по чл. 157а, ал. 3.
(6) Компетентната териториална дирекция предоставя на лицето по електронен път
уникален входящ номер за всяка подадена
справка-декларация по ал. 2.
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(7) В справка-декларацията по ал. 2 се посочва идентификационният номер на лицето за
целите на прилагане на този режим и отделно
за всяка държава членка по потребление се посочват приложимите данъчни ставки, общият
размер на данъчните основи на извършените
доставки, за които се прилага режимът и за
които данъкът върху добавената стойност по
съответните ставки е станал изискуем, общият
размер на дължимия данък по съответните
ставки, общият размер на дължимия данък
поотделно за всяка държава членка и общият
размер на дължимия данък върху добавената
стойност за съответния данъчен период.
(8) Допуснати грешки (неотразени и/или
неправилно отразени стойности) в подадена
справка-декларация се поправят до три години
от изтичането на срока за подаване на първоначалната справка-декларация, включително
след прилагането на този режим.
(9) Корекции на допуснати грешки по
ал. 8 се извършват в следваща справка-декларация по ал. 2, включително за издадени
кредитни и/или дебитни известия за доставка, извършена през предходен период, като
се посочват съответната държава членка по
потребление, данъчният период и размерът
на данъка, във връзка с който се налагат корекции. След този срок корекции в подадена
справка-декларация се извършват съгласно
законодателството на съответната държава
членка по потребление. Когато страната е
държава членка по потребление, корекциите
се извършват по ред, определен с правилника
за прилагане на закона.
(10) Стойностите по ал. 7 и 9 се посочват в
евро. За доставки в други валути се използва
обменният курс в последния ден от данъчния
период, като се прилага обменният курс,
публикуван от Европейската централна банка
за този ден, или ако няма публикуван такъв
курс на този ден, се прилага публикуваният
на следващия ден.
(11) Регистрирано на основание чл. 157а,
ал. 1 и 2 лице е длъжно в срока по ал. 3 за
подаване на справка-декларацията да внесе
общата сума на данъка върху добавената
стойност, който е дължим за съответния
данъчен период, в държавния бюджет по
сметка на Националната агенция за приходите, в евро, без да я закръглява. Данъкът се
смята за внесен на датата, на която сумата
е постъпила в сметката. При плащането на
сумата лицето посочва входящия номер на
съответната справка-декларация.
(12) Когато регистрирано на основание
чл. 157а, ал. 1 и 2 лице не е подало в срока
по ал. 3 справка-декларацията или не е внес
ло данъка по ал. 11, или е внесло данък в
по-малък размер, Националната агенция за
приходите изпраща до лицето напомнително
съобщение по електронен път на 10-ия ден
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след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да
бъде внесен данъкът, и информира другите
държави членки по електронен път, че е издадено напомняне. Последващите действия
за определяне и събиране на данъка след
изпращане на напомнителното съобщение
от Националната агенция за приходите се
извършват от компетентните данъчни органи
на държавата членка по потребление.
(13) Независимо от издадените напомняния
и предприетите действия по ал. 12 справкадекларацията се подава по реда на ал. 3.
(14) След предприемане на действия по реда
на ал. 12 от компетентните данъчни органи
на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който е
дължим за тази държава членка, се внася по
сметка на същата държава членка.“
§ 48. Член 159б се изменя така:
„Данъчен кредит при прилагане на режим
извън Съюза и режим в Съюза
Чл. 159б. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
има право на възстановяване на данък върху
добавената стойност за получени доставки на
стоки и/или услуги с място на изпълнение
на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки на услуги, за които
лицето прилага режима, по реда на чл. 81.
(2) Когато регистрирано на основание
чл. 154 лице или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън
Съюза е регистрирано и на основание чл. 96,
има право на приспадане на данъчен кредит
по общите правила на закона за получени
доставки на стоки и/или услуги с място на
изпълнение на територията на страната във
връзка с извършвани от него доставки на
услуги, за които лицето прилага режима.
(3) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, ако
е регистрирано на основание чл. 96, 97 или
чл. 100, ал. 1, има право на приспадане на
данъчен кредит по общите правила на закона
за получени доставки на стоки и/или услуги
с място на изпълнение на територията на
страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима.
(4) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, ако
не е регистрирано на основание чл. 96, 97 или
чл. 100, ал. 1, има право на възстановяване
за получени доставки на стоки и/или услуги
с място на изпълнение на територията на
страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима,
по реда на чл. 81.
(5) Л и це, рег ис т ри ра но на основа н ие
чл. 156, което не е установено на територията
на Европейския съюз, и не е регистрирано

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

на основание чл. 96, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност
за получени доставки на стоки и/или услуги
с място на изпълнение на територията на
страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима,
по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица,
които не са установени на територията на
Европейския съюз.
(6) Когато лице е регистрирано на основание чл. 156 и на основание чл. 96, има право
на приспадане на данъчен кредит по общите
правила на закона за получени доставки на
стоки и/или услуги с място на изпълнение
на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето
прилага режима.“
§ 49. Член 159в се изменя така:
„Данъчен кредит при прилагане на режим
за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии
Чл. 159в. (1) Лице, регистрирано в друга
държава членка за прилагане на режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, което е установено на територията на Европейския съюз,
ако е регистрирано на основание чл. 96, 97
или чл. 100, ал. 1, има право на приспадане
на данъчен кредит по общите правила на
закона за получени доставки на стоки и/или
услуги с място на изпълнение на територията
на страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима.
(2) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, което е установено
на територията на Европейския съюз, ако не
е регистрирано на основание чл. 96, 97 или
чл. 100, ал. 1, има право на възстановяване
за получени доставки на стоки и/или услуги
с място на изпълнение на територията на
страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима,
по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица,
които не са установени в държавата членка
по възстановяване, но са установени на територията на Европейския съюз.
(3) Л и це, рег ис т ри ра но на основа н ие
чл. 157а, което не е установено на територията на Европейския съюз и не е регистрирано
на основание чл. 96, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност
за получени доставки на стоки и/или услуги
с място на изпълнение на територията на
страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима,
по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица,
които не са установени на територията на
Европейския съюз.
(4) Л и це, рег ис т ри ра но на основа н ие
чл. 157а, което не е установено на територията
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на Европейския съюз, ако е регистрирано и
на основание чл. 96, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на
закона за получени доставки на стоки и/или
услуги с място на изпълнение на територията
на страната във връзка с извършвани от него
доставки, за които лицето прилага режима.“
§ 50. Член 159г се изменя така:
„Електронен регистър
Чл. 159г. (1) Регистрирано на основание
чл. 154, 156 или 157а лице или данъчно задължено лице, което не е регистрирано на
основание чл. 156 или чл. 157а, ал. 1 и 3 и
не е регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режим в Съюза, режим извън
Съюза или режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии, и извършва доставки по чл. 14 с място
на изпълнение на територията на страната, е
длъжно да води електронен регистър.
(2) Информацията в регистъра по ал. 1
се записва по начин, по който може да се
предостави незабавно по електронен път и за
всяка отделна доставка на стока и/или услуга
в структуриран файлов формат при поискване
от орган по приходите или от компетентните
органи на държавите членки по потребление.
(3) Когато от данъчно задължено лице или
от представител, който действа от негово име
и за негова сметка, е поискано да представи по
електронен път електронния регистър, който
води по ал. 1, и лицето не го е предоставило в
срок 20 дни от датата на искането, държавата
членка по идентификация напомня на данъчно
задълженото лице или на представителя да
предостави този регистър.
(4) Лицата по ал. 1 съхраняват информацията в електронните регистри по ал. 1 за срок
10 години, считано от края на годината, през
която е извършена съответната доставка.“
§ 51. Член 159д се изменя така:
„Корекции на справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза
Чл. 159д. (1) Допуснати грешки (неотразени и/или неправилно отразени стойности) в
подадена справка-декларация за прилагане на
специален режим от регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице се поправят, като
лицето извърши необходимите корекции в
следваща справка-декларация.
(2) Издадено кредитно и/или дебитно известие за доставка, извършена през предходен
период, се отразява по реда на ал. 1.
(3) Корекции по ал. 1 се извършват до три
години от изтичането на срока за подаване на
справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване
на прилагането му. След този срок корекции
в подадена справка-декларация се извършват
съгласно законодателството на съответната
държава членка по потребление.“
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§ 52. Член 159е се изменя така:
„Възстановяване на надвнесен данък по
справка-декларация за прилагане на режим
извън Съюза, режим в Съюза и режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии
Чл. 159е. (1) Надвнесен данък по справкадекларация за прилагане на специален режим
от регистрирано на основание чл. 154, 156 или
чл. 157а лице се прихваща или възстановява
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако надвнесеният данък
вече е преведен към други държави членки
по потребление.
(2) Дължим данък по справка-декларация
за прилагане на специален режим, който е
внесен в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите, но на
основание чл. 159, ал. 14 или чл. 159а, ал. 14
се дължи в друга държава членка по потребление, се прихваща или възстановява на лицето
по ал. 1 по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(3) Надвнесен данък в резултат на корекц ия
по чл. 159а, ал. 8 и 9 или чл. 159д се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, ако не е преведен към
други държави членки по потребление. Когато
надвнесеният данък е преведен към други
държави членки по потребление, същият
се възстановява на лицето от съответната
държава членка по потребление съобразно
извършената корекция.
(4) Надвнесен данък по подадена в друга
държава членка справка-декларация за прилагане на специалния режим от лице, регистрирано в тази държава членка за прилагане
на режим в Съюза, режим извън Съюза или
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, който
е преведен от държавата членка или е внесен
от лицето в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите, се прихваща или възстановява на лицето по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Надвнесен данък от лице, което не е
установено на територията на страната, регистрирано за прилагане на режим в Съюза,
режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, в друга държава членка
или по чл. 154, 156 или 157а, се възстановява
по банкова сметка. Когато сметката не е в
българска банка или в клон на чуждестранна
банка в Република България, всички банкови
такси във връзка с възстановяването на данъка, както и с обмяната на валутата са за
сметка на лицето.“
§ 53. Член 159ж се изменя така:
„Задължения при извършване на доставки с
място на изпълнение на територията на стра-
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ната от лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
режим в Съюза или режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии
Чл. 159ж. (1) Лице, регистрирано в друга
държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, което извършва доставка по тези режими, с място
на изпълнение на територията на страната, е
задължено да декларира тези доставки, като
ги посочи в справка-декларацията по реда
на законодателството на държавата членка
по идентификация. Подадена в държавата
членка по идентификация справка-декларация
се смята за справка-декларация, подадена по
този закон.
(2) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
режим в Съюза или режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, което извършва доставка по
тези режими, с място на изпълнение на територията на страната, е задължено да внесе
дължимия по справка-декларацията по ал. 1
данък в определения по законодателството
на държавата членка по идентификация срок.
Данъкът се смята за внесен на датата, на която
сумата е постъпила по сметка на държавата
членка по идентификация, или, ако не е постъпила в тази сметка, на датата, на която е
постъпила в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите.
(3) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
режим в Съюза или режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, което извършва доставка
по тези режими, с място на изпълнение на
територията на страната, е задължено да
предостави при поискване от орган по приходите водения електронен регистър съгласно
законодателството на държавата членка по
идентификация.
(4) След изпратено напомнително съобщение до лицето за изпълнение на задълженията му по ал. 1 и 2 от компетентните
данъчни органи на държавата членка по
идентификация, когато страната е държава
членка по потребление, последващите действия за определяне и събиране на данъка
се извършват от Националната агенция за
п ри ходи те по реда на Дан ъчно -осиг у рителния процесуален кодекс. След предприети действия от Националната агенция за
приходите данъкът за съответния данъчен
период, който е дължим за страната като
държава членка по потребление, се внася от
лицето в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите.
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(5) Когато страната е държава членка по
потребление, до изтичането на три години от
законоустановения срок по законодателството
на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация се подава,
съответно се извършват корекции в подадена
справка-декларация, в тази държава членка,
а след този срок справка-декларацията се
подава, съответно корекции се извършват в
подадената справка-декларация, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(6) Когато лице, установено в трета страна,
с която Европейският съюз не е сключил
споразумение за взаимопомощ в областта
по Д ДС, сход но по обх ват с Д и рек т и ва
2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и
е регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, се представлява от представител,
регистриран за прилагане на задълженията по
режима в другата държава членка, представителят отговаря солидарно и неограничено
за задълженията по този закон, свързани с
прилагането на режима.“
§ 54. Член 159и се изменя така:
„Специални регистри
Чл. 159и. (1) За лицата, регистрирани в
страната за прилагане на режим извън Съюза,
режим в Съюза или режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни
или територии, и представител, регистриран
в страната за прилагане на задълженията по
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, Националната агенция за приходите създава и
поддържа специален регистър, който е част
от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Органът по приходите вписва в специалния регистър по ал. 1 за всяко от лицата по
ал. 1 датата на регистрация за прилагане на
съответния режим и датата на прекратяване
на регистрацията за прилагане на режима.“
§ 55. В чл. 169, ал. 1, т. 4 думите „чл. 96, 97,
97а, 97б, 98, 99, чл. 100, ал. 1 – 3 и чл. 151а.“
се заменят с „чл. 96, 97, 97а, 99, чл. 100, ал. 1
и 2 и чл. 151а.“
§ 56. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Алинея 1 се прилага и за лице, което
не е установено на територията на страната
и е регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режим в Съюза, режим извън
Съюза, режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии,
или представител, регистриран за прилагане
на задълженията по съответния режим да
представлява такова лице, или регистрирано
лице по чл. 154, 156 или 157а, което е длъжно,
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но не подаде справка-декларация за прилагане
на специален режим за извършени доставки с
място на изпълнение на територията на страната, или не я подаде в предвидения срок.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Алинея 1 се прилага и за лице по
чл. 57б, което не подаде месечна декларация
по чл. 57в, ал. 5 или не я подаде в предвидения срок, или не предостави регистъра по
чл. 57в, ал. 8.“
§ 57. Член 180б се изменя така:
„Чл. 180б. (1) Лице, което не е установено
на територията на страната и е регистрирано в друга държава членка за прилагане на
режим в Съюза, режим извън Съюза или
режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, или
представител, регистриран за прилагане на
задълженията по съответния режим в друга
държава членка да представлява такова лице,
или регистрирано лице по чл. 154, 156 или
157а, което не начисли данък върху добавената
стойност за извършени доставки с място на
изпълнение на територията на страната в
данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем, се наказва с глоба – за
физическите лица, които не са търговци, или
с имуществена санкция – за юридическите
лица и едноличните търговци, в размер 25
на сто от неначисления данък или данъка в
по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция
е двукратният размер на неначисления данък,
но не по-малко от 5000 лв.“
§ 58. В чл. 181а ал. 1 се изменя така:
„(1) Лице, което е длъжно да води и не
предостави при поискване от орган по приходите електронния регистър по чл. 14а, ал. 10,
чл. 159г, ал. 1, отчетността по чл. 14а, ал. 11
или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка
по идентификация, се наказва с глоба – за
физическите лица, които не са търговци, или
с имуществена санкция – за юридическите
лица и едноличните търговци, в размер от
500 до 10 000 лв.“
§ 59. В чл. 185б ал. 1 се изменя така:
„(1) На лице по чл. 118, ал. 18, което е
избрало да използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, включен
в списъка по чл. 118, ал. 16, но което за управление на продажбите в този обект използва
друг софтуер/модул от софтуер, невключен в
списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба – за
физическите лица, които не са търговци, в
размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена
санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.“
§ 60. В чл. 186, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „спази реда
или начина за“ се заличават;
б) буква „а“ се изменя така:
„а) издаде съответен документ за продажба
по чл. 118;“
в) буква „б“ се изменя така:
„б) въведе в експлоатаци я или не регистрира в Националната агенция за приходите фискално устройство или интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската дейност;“
г) буква „г“ се изменя така:
„г) подава данни от ЕСФП по чл. 118 в
Националната агенция за приходите;“
д) буква „д“ се отменя.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. е избрало да управлява продажбите
в търговски обект чрез софтуер, включен в
списъка по чл. 118, ал. 16, но за управление
на продажбите използва в този търговски
обект софтуер/модул от софтуер, невключен
в списъка по чл. 118, ал. 16.“
§ 61. Създава се чл. 186а:
„Чл. 186а. Независимо от предвидената
глоба или имуществена санкция, принудителната административна мярка по чл. 186 не
се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което
за първи път не издаде съответен документ
за продажба по чл. 118, при условие че за
управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по
чл. 118, ал. 16.“
§ 62. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 11 изречение трето се изменя така:
„За целите на прилагане на режим в Съюза,
режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, изречение второ не
се прилага.“;
б) точка 61 се изменя така:
„61. „Ресторантьорски и кетъринг услуги“
са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на чл. 6 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от
15 март 2011 г. за установяване на мерки за
прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно
общата система на данъка върху добавената
стойност. Не е ресторантьорска или кетъринг
услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и
други подобни.“;
в) точка 62 се отменя;
г) точка 63 се изменя така:
„63. „Трета страна, с която Европейският
съюз има правни инструменти за взаимопомощ“ е трета страна, с която Съюзът е
ск лючи л споразу мение за взаимопомощ,
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сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и
Регламент (ЕС) № 904/2010.“;
д) точки 79, 80 и 81 се отменят;
е) създават се т. 102 и 103:
„102. „Регистър по чл. 159г, ал. 1“ е регистър, който съдържа информацията от чл. 63в
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.
103. „Отчетността по чл. 14а, ал. 12“ съдържа информацията от чл. 54в, параграф 2
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.“
2. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 18:
„18. Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от
21 ноември 2019 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите,
отнасящи се до дистанционните продажби на
стоки и някои вътрешни доставки на стоки
(ОВ, L 310/1 от 2 декември 2019 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 63. (1) Данъчно задължените лица и
представителите, които действат от тяхно име
и за тяхна сметка, могат да се регистрират за
прилагане на режим в Съюза, режим извън
Съюза или режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии, считано от 1 април 2021 г.
(2) Данъчно задължени лица, които към
датата на влизане в сила на този закон са
регистрирани по реда на досегашната глава
осемнадесета, могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим в Съюза или
режим извън Съюза, като подадат заявление
по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за
регистрация, считано от 1 април 2021 г. до 30
юни 2021 г. В тези случаи идентификационният номер за прилагане на режим в Съюза
по чл. 94, ал. 2 или за прилагане на режим
извън Съюза по чл. 154, ал. 6 се запазва.
(3) Започналите и неприключили процедури по регистрация или прекратяване на
регистрацията по реда на досегашната глава
осемнадесета се довършват по новия ред.
§ 64. В случаите на надвнесени суми по
§ 32 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г.; изм.,
бр. 95 от 2015 г.) за периодите до последния
период за деклариране през 2018 г. включително, държавата членка по идентификация
възстановява съответния дял от частта от
сумата, задържана в съответствие с член 46,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 904/2010, а
държавите членки по потребление възстановяват разликата между надвнесената сума и
сумата, която се възстановява от държавата
членка по идентификация. Държавата членка
по потребление информира по електронен
път държавата членка по идентификация за
размера на възстановените суми.

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

§ 65. След подаването на справка-декларацията за прилагане на режим в Съюза и
режим извън Съюза за периоди до втория
период за деклариране през 2021 г. включително, промените в съдържащите се в нея
стойности се извършват само чрез изменения
на посочената справка-декларация, а не чрез
корекции в последваща справка-декларация.
§ 66. За подаване на декларация по досегашната глава осемнадесета за последния данъчен
период преди влизането в сила на този закон
и за внасяне на изискуемия за същия период
данък се прилага досегашният ред.
§ 67. (1) Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на отменените чл. 97б, 98
и чл. 100, ал. 3, се счита за регистрирано по
реда на чл. 96, ал. 9 към 1 юли 2021 г.
(2) Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за
регистрация по реда на отменените чл. 97б
и 98 се продължават по реда за регистрация
на чл. 96, ал. 9.
(3) Когато данъчно задълженото лице,
регистрирано по реда на отменените чл. 97б
и 98, е избрало да се регистрира за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза
или за режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии, в друга държава членка или по чл. 154,
разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, при
условие че лицето е уведомило по електронен
път компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите за този
избор в срок до 30 юни 2021 г. включително.
(4) Данъчно задължено лице, регистрирано
по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3,
установено по седалище и адрес на управление
в Обединено кралство Великобритания или
в трета страна, с която Европейският съюз
не е сключил споразумение за взаимопомощ,
сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и
Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран
представител по чл. 133 и уведоми писмено
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите в срок
до 31 март 2021 г. включително.
(5) Данъчно задължено лице, регистрирано
по реда на чл. 98, установено по седалище и
адрес на управление в Обединено кралство
Великобритания, се счита за регистрирано по
реда на чл. 96, ал. 9, ако определи акредитиран
представител по чл. 133 до 15 януари 2021 г.
включително.
(6) Регистрацията по ал. 5 се извършва по
реда на чл. 101 в териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите по чл. 8 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98, установено по седалище
и адрес на управление в Обединено кралство
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Великобритания, не определи акредитиран
представител в срока по ал. 5, регистрацията
му се прекратява по инициатива на органа по
приходите с издаване на акт за дерегистрация.
(8) В случаите по ал. 7 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата
на дерегистрация е датата, на която изтича
срокът по ал. 5.
(9) А ко данъчно задълженото лице по
ал. 4 не определи акредитиран представител
в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите
с издаване на акт за дерегистрация.
(10) В случаите по ал. 9 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата
на дерегистрация е датата, на която изтича
срокът по ал. 4.
(11) При дерегистрацията по ал. 7 и 9 се
приема, че лицето извършва доставка по
чл. 111.
(12) Условията на досегашния чл. 20, ал. 2
и 6 се прилагат за стоки, изпратени или
транспортирани от друга държава членка до
територията на страната преди 1 юли 2021 г.
и пристигащи на територията на страната на
или след 1 юли 2021 г.
(13) Регистрираните по този закон лица,
за доставки на стоки при условията на досегашния чл. 20, ал. 1 и 5, изпратени или
транспортирани от територията на страната
преди 1 юли 2021 г. и пристигащи на или след
1 юли 2021 г. до територията на друга държава
членка, прилагат ДДС законодателството на
тази държава членка.
(14) За стоки, закупени от трета територия или трета държава преди 1 юли 2021 г. и
пристигащи на територията на Европейския
съюз на или след 1 юли 2021 г., се прилагат
общите правила за внос.
§ 68. За лицата, които са подали декларация в Националната агенция за приходите по
чл. 118, ал. 14 за софтуери за управление на
продажбите в търговските обекти до влизането
в сила на този закон, се счита, че отговарят
на изискванията на този закон.
§ 69. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 в съответствие с него.
§ 70. Параграф 14 и § 62, т. 1, букви „б“ и
„в“ влизат в сила от 1 декември 2020 г. и се
прилагат до 31 декември 2021 г.
§ 71. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97
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от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33,
96 и 100 от 2019 г. и бр. 9, 14, 18, 28, 44 и 65
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 22, ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително при използване
на етилов алкохол, използван за почистване
и/или дезинфекция на оборудване, служещи
за производството на лекарствeни продукти“.
2. В чл. 24б:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и
за определяне на кода по КН митническите
органи вземат проби за лабораторен анализ.
Проби могат да се вземат на всеки етап от
производствения процес.“;
б) създават се ал. 9 и 10:
„(9) Когато за изясняване на всички факти
и обстоятелства от значение за издаването на
удостоверението за освободен от акциз краен
потребител е необходимо становище от друг
орган, включително в случаите на получаване
на лабораторни експертизи за взети проби за
лабораторен анализ, срокът по ал. 6 се смята
за продължен, но не с повече от три месеца.
(10) В случаите по ал. 9 лицето се уведомява писмено.“
3. В чл. 43 ал. 5 се изменя така:
„(5) Последният данъчен период обхваща
времето:
1. от началото на календарния месец, през
който е прекратен лицензът или регистрацията,
до датата на съобщаването на решението за
прекратяването им;
2. от началото на календарния месец,
през който е влязло в сила решението за
прекратяване, до датата на влизане в сила
на решението за прекратяване, при спряно
предварително изпълнение на:
а) решение за прекратяване действието на
лиценза за управление на данъчен склад, или
б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване
действието на регистрация.“
4. В чл. 44:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думата „сметката“ се заменя със
„сметка на Агенция „Митници“;
бб) в т. 2 думите „сметката на компетентното митническо учреждение“ се заменят със
„сметка на Агенция „Митници“;
вв) в т. 3 думите „сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес,
съответно седалище“ и запетаята след тях се
заменят със „сметка на Агенция „Митници“;
гг) в т. 4 думите „компетентното митническо учреждение“ се заменят с „Агенция
„Митници“;
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дд) в т. 6 думите „сметката на компетентното митническо учреждение“ се заменят със
„сметка на Агенция „Митници“;
ее) в т. 7 думите „сметката на компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта“ се заменят със „сметка на
Агенция „Митници“;
жж) в т. 8 думите „митническото учреждение, издало ревизионния акт“ се заменят с
„Агенция „Митници“;
б) в ал. 3 думата „сметката“ се заменя със
„сметка на Агенция „Митници“;
в) създават се ал. 7 – 9:
„(7) На всяко данъчно задължено лице се
открива виртуална сметка, в която се отразяват постъпилите плащания за вземания по
акцизното законодателство по съответния му
идентификатор ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ.
(8) При наличие на няколко вземания по
акцизното законодателство, които лицето
не е в състояние да погаси едновременно до
изтичане на срока за внасяне на дължимия
акциз по ал. 1, той може да заяви кое от тях
погасява. Ако не е заявил това, те се погасяват
съразмерно, при съобразяване на поредността
по чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Заявяването може да се
осъществи:
1. при касово плащане, като писмено индивидуализира задължението, което се погасява;
2. при безкасово плащане чрез приоритизиране във виртуалната сметка на задълженото лице.
(9) В случаите по ал. 8, т. 1 писменото заявление се подава в териториална дирекция,
в която лицето, имащо задължение, иска да
заяви неговото погасяване. За да бъде разгледано заявлението, то следва да е получено в
срока по ал. 1.“
5. В чл. 52, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с
изключение на случаите на издадено разрешение по чл. 79, ал. 10“.
6. В чл. 57а, ал. 10 накрая се поставя запетая
и се добавя „като се регистрира местното юридическо лице – акредитиран представител“.
7. В чл. 75б, ал. 4 думите „съответния данъчен период“ се заменят с „6 последователни
данъчни периода“ и се създава изречение
второ: „В случай че се установяват липси,
за които се дължи акциз и той е заплатен в
страната, не се издава решение за установяване на задължение за заплащане на акциз
на изпращача.“
8. В чл. 76б се създават ал. 4 и 5:
„(4) В слу чай че изпратените акцизни
стоки бъдат отказани от получателя и ще
бъдат върнати на територията на страната,
лицето уведомява по реда на чл. 76в, ал. 4,
т. 1 незабавно компетентното митническо
учреждение, като представи съответния документ по чл. 76а, ал. 1, 2 или 8.
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(5) При въвеж дане на територи ята на
страната на върнати по ал. 4 акцизни стоки
митническите служители следва да установят безспорно, че същите са освободени за
потребление на територията на страната и са
били изпратени до друга държава членка с
опростен придружителен документ/търговски
документ.“
9. В чл. 77, ал. 2 накрая се добавя „и чл. 79,
ал. 10“.
10. В чл. 79:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 12:
„(2) По искане на лицензирания складодържател в случаите, когато при освобождаване за потребление на акцизни стоки ще
се надвиши определеното и предоставено за
данъчния склад обезпечение, може да бъде
разрешено надвишаването му, при условие че
са изпълнени едновременно следните условия:
1. надвишаването на обезпечението не е
повече от 25 на сто от определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение;
2. сумата, с която се иска да бъде надвишено определеното и предоставено за данъчния
склад обезпечение, е постъпила по сметка на
Агенция „Митници“ към датата на подаване
на искането;
3. лицензираният складодържател не е имал
забавено плащане на акциз през последните
12 данъчни периода;
4. надвишаването се отнася за текущия
или следващия данъчен период;
5. искането не е подадено през период, за
който е спряно предварителното изпълнение
на решение за отнемане и прекратяване на
лиценз за управление на данъчен склад.
(3) При издадено разрешение постъпилата
сума по ал. 2, т. 2 се използва за погасяване на
задължението за акциз за посочения данъчен
период по ал. 6, т. 6.
(4) Искането по ал. 1 се подава в следните
срокове:
1. до 10-о число на месеца, когато се отнася
за текущия данъчен период;
2. до края на текущия месец, когато се
отнася за следващия данъчен период.
(5) Разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад
обезпечение е допустимо да бъде издадено
до три пъти за 12 последователни данъчни
периода.
(6) Искането за издаване на разрешение за
надвишаване на определеното и предоставено
за данъчния склад обезпечение се подава до
директора на териториалната дирекция по
местонахождение на данъчния склад и съдържа данни за:
1. лицето, подало искането – име, седалище,
адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща;
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2. имена на представляващия/пълномощника, подал искането;
3. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
4. идентификационния номер на данъчния
склад;
5. причини, поради които се иска издаване
на разрешение за надвишаване на учредено
обезпечение;
6. данъчния период, за който се отнася;
7. дата и подпис на представляващия/
пълномощника.
(7) Към искането за издаване на разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение се
представя документ, удостоверяващ, че сумата
е постъпила по сметка на Агенция „Митници“
към датата на подаване на искането. Не се
дължи лихва върху предоставената сума, с която се иска да бъде надвишено определеното и
предоставено за данъчния склад обезпечение.
(8) Когато се установят нередовности,
директорът на териториалната дирекция уведомява лицето да отстрани нередовностите
в тридневен срок от съобщението за това с
указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(9) В срока, определен по ал. 8, лицето,
подало искането, трябва да отстрани нередовностите, като при неизпълнение на това
задължение директорът на териториалната
дирекция издава решение, с което прекратява
производството. Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Директорът на териториалната дирекция в 7-дневен срок от постъпване на искането,
съответно от отстраняване на нередовностите
в него, издава или отказва издаването на
разрешение за надвишаване на определеното
и предоставено за данъчния склад обезпечение – изцяло или частично. Непроизнасянето
в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по
направеното искане.
(11) Актът по ал. 10 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(12) При отказ за издаване на разрешение – изцяло или частично, предоставената
сума по ал. 7 се възстановява или прихваща
по реда на чл. 27 в частта, за която е получен
отказът.“
11. В чл. 82:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато съгласно митническото законодателство не се изисква или се изисква
обезпечаване на митата, акцизът не се обезпечава или се обезпечава в съответствие с
определените в митническото законодателство
размери и по реда за обезпечаване на митата.“;
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б) алинея 2 се отменя.
12. В чл. 99, ал. 2, т. 1 се създава изречение
второ: „Забраната не се отнася при предлагане
и продажба на цигари в случаите по чл. 39б,
ал. 2 и 3.“
13. В глава седма се създава чл. 101в:
„Чл. 101в. (1) Забранява се движението на
освободени за потребление акцизни стоки
от момента на извеждането им от данъчния
склад или от обектите по чл. 56, ал. 1 до
мястото на тяхната доставка и разтоварване
без съпровождането им от хартиен екземпляр
на регистрирания електронен акцизен данъчен документ или от оригинал на акцизния
данъчен документ.
(2) При движение, претоварване и доставяне/получаване на освободени за потребление
течни горива начисляването на акциза се
удостоверява с представяне на регистрирания електронен акцизен данъчен документ,
за който са подадени данни в срока и по
реда на чл. 118, ал. 10 от Закона за данък
върху добавената стойност. Доставчиците/
получателите по доставки на освободени за
потребление течни горива, които не са подали данни пред Националната агенция за
приходите, следва да отговарят на условията
на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху
добавената стойност.
(3) Получателите по регистриран електронен акцизен данъчен документ или по акцизен
данъчен документ са длъжни да съхраняват на
местата, където се държат от тях освободените
за потребление акцизни стоки:
1. подписан от съставителя и заверен с печат
на издателя хартиен екземпляр на регистрирания електронен акцизен данъчен документ;
2. оригинал на акцизния данъчен документ
с попълнени всички изискуеми реквизити.
(4) Алинея 3, т. 1 не се прилага за получателя по регистриран електронен акцизен
данъчен документ, когато е издател на документа, и на мястото, където държи акцизните
стоки, се използва автоматизирана система
за отчетност.
(5) Лицата, които не са вписани като
получатели в електронния акцизен данъчен
документ, са длъжни да съхраняват на местата, където се държат от тях освободените
за потребление течни горива:
1. копие на регистрирания електронен
акцизен данъчен документ, по който са получени горивата и за който са изпълнени
изискванията на чл. 118, ал. 10 или условията
на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху
добавената стойност;
2. оригинал или копие на товарителница,
търговски или друг документ, в който се
съдържа информация, идентифицираща доставчика, получателя, транспортните средства,
вида, количеството, точното място и датата
на получаване на течните горива.
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(6) В случаите на ал. 2 и ал. 5, т. 1, с дан
ните, подадени по реда на чл. 118, ал. 10 или
отчетени по реда на чл. 118, ал. 11 от Закона
за данък върху добавената стойност, не се
допуска деклариране на друга доставка или
получаване на същите количества горива, или
доставки/получаване, с които се надхвърля
общото количество на освободените за потребление течни горива по документа.
(7) Получаването на течните горива на
местата по ал. 5 се удостоверява върху документите с полагане на дата, име, подпис и
печат от материално отговорните лица.
(8) Документите по ал. 3 и 5 се съхраняват на местата, където се държат акцизните
стоки до момента на потребяването им или
до изчерпване на тяхното количество, но не
по-малко от един месец от съставяне на документа. След изтичане на срока оригиналите
на документите се съхраняват при лицето или
на друго място, определено от него, като се
представят при поискване.“
14. В чл. 104, ал. 1 думите „Митническите
органи“ се заменят с „Митническите служители“.
15. В чл. 124, ал. 1 след думите „чл.126“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 2“.
16. В чл. 126:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
лице, което държи, превозва, претоварва или
доставя/получава акцизни стоки в нарушение
на забраните и изискванията за данъчните и
другите документи по чл. 101в, ал. 1, 2, 3 или 5.
(3) Наказанията по ал. 2 не се налагат при
липсващи документи по чл. 101в, ал. 5, т. 2
или липсваща заверка по чл. 101в, ал. 7, ако
са изпълнени едновременно следните условия:
1. до завършване на проверката от лицето
или негов законен представител е декларирана пред митническите органи информация,
идентифицираща доставчика, транспортните
средства, вида, количеството, точното място
и датата на получаване на течните горива;
2. митническите органи са установили, че
към датата на проверката, за регистрирания
електронен акцизен данъчен документ не
са декларирани по реда на чл. 118, ал. 10
или отчетени по реда на чл. 118, ал. 11 от
Закона за данък върху добавената стойност
други доставки или получаване на същите
количества горива, или доставки/получаване,
с които се надхвърля общото количество на
освободените за потребление течни горива
по документа.“;
б) алинея 4 се отменя.
17. В чл. 128 се създава ал. 5:
„(5) В случай на нарушение по чл. 120,
ал. 5 мястото на извършване на нарушението е постоянният адрес за физическите лица
или седалището и адресът на управление за
юридическите лица.“
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§ 72. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24,
64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28, 38 и
69 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 55 се създава ал. 7:
„(7) За следните активи от категория IV
годишната данъчна амортизационна норма
не може да превишава 100 на сто:
1. софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от
Закона за данък върху добавената стойност;
2. компютри, периферни устройства за тях
или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118,
ал. 16 от Закона за данък върху добавената
стойност.“
2. В чл. 83, ал. 2:
а) в т. 1 думите „предходната година“ се заменят с „годината преди предходната година“;
б) в т. 2 след думите „учредяването им“ се
добавя „и за следващата година“.
3. В чл. 84 думите „предходната година“
се заменят с „годината преди предходната
година“.
4. В чл. 87а, ал. 1 думите „годишната данъчна декларация за предходната календарна
година“ се заменят с „декларация по образец в
срок от 1 март до 15 април на същата година“.
5. В чл. 88, ал. 1 след думите „могат да
подават“ се добавя „в срок до 15 ноември на
съответната година“.
6. В чл. 89:
а) в ал. 1 навсякъде думите „20 на сто“ се
заменят с „25 на сто“;
б) в ал. 2, т. 1 и 2 числото „0,2“ се заменя
с „0,25“.
7. В чл. 90:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думата „декември“ се заменя с
„ноември“;
бб) създава се т. 3:
„3. за месец декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година.“;
б) в ал. 2 думите „15 декември“ се заменят
с „1 декември“.
8. В чл. 92, ал. 2 думите „до 31 март“ се
заменят с „от 1 март до 30 юни“.
9. В чл. 93 думите „до 31 март“ се заменят
с „до 30 юни“.
10. В чл. 118, ал. 1 накрая се добавя „в
годината на преобразуването и в следващата
година“.
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11. В чл. 147, ал. 1 накрая се добавя „в
годината на преобразуването и в следващата
година“.
12. Член 208 се изменя така:
„Освобождаване от облагане на социалните
разходи за вноски и премии за допълнителното
социално осигуряване и застраховки „Живот“
Чл. 208. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „а“ в
размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице,
когато към края на месеца, през който са
начислени разходите, данъчно задълженото
лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целите
на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през
който са начислени разходите, задълженията
не са отразени в данъчно-осигурителната
сметка или не са отразени като предявени
за принудително изпълнение в Националната
агенция за приходите.“
13. В чл. 209, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „60“ се заменя с „80“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. към края на месеца, през който са
начислени разходите за ваучери, данъчно
задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; за
целите на предходното изречение не са налице
задължения, когато към края на месеца, през
който са начислени разходите, задълженията
не са отразени в данъчно-осигурителната
сметка или не са отразени като предявени
за принудително изпълнение в Националната
агенция за приходите;“.
14. В чл. 217, ал. 2 думите „до 31 март“ се
заменят с „до 30 юни“.
15. В чл. 218а, ал. 3 навсякъде думите „31
март“ се заменят с „30 юни“.
16. В чл. 219, ал. 5 думите „до 31 март“ се
заменят с „от 1 март до 30 юни“.
17. В чл. 245 се създава ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага в случаите на
спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава
втора, раздел пети от Закона за здравето. В
тези случаи данъкът по ал. 1, т. 1 – 3 се дължи
пропорционално на дните от тримесечието,
през които не е спряна дейността.“
18. В чл. 252, ал. 1 думите „до 31 март“ се
заменят с „от 1 март до 30 юни“.
19. В чл. 253 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“.
20. В чл. 259, ал. 2 думите „до 31 март“ се
заменят с „от 1 март до 30 юни“.
21. В чл. 260 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“.
22. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби се създава буква „д“:
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„д) с акции, извършени на пазар на трета
държава, който се счита за еквивалентен на
регулиран пазар и за който Европейската
комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на
третата държава в съответствие с Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите
на финансови инструменти и за изменение
на Директива 2002/92/ЕО и на Директива
2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.).“
23. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ, бр. 98 от 2018 г.; изм., бр. 37 от 2019 г.)
в § 55, т. 4 думите „30 юни“ се заменят с
„30 септември“.
§ 73. Данъчното облекчение по чл. 184 от
Закона за корпоративното подоходно облагане,
представляващо минимална помощ по чл. 188
от Закона за корпоративното подоходно облагане, може да се ползва до 31 декември 2023 г.,
в т. ч. за корпоративния данък за 2023 г.
§ 74. Данъчното облекчение по чл. 184
от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за
регионално развитие по чл. 189 от Закона за
корпоративното подоходно облагане, може
да се ползва до 31 декември 2021 г., в т. ч. за
корпоративния данък за 2021 г., след решение от Европейската комисия за удължаване
на срока на действие на Схема SA.39869
(2014/N) – България, Схема за освобождаване
от корпоративен данък съгласно чл. 184 от
Закона за корпоративното подоходно облагане. Преотстъпване на авансови вноски за
корпоративен данък не се допуска до датата
на решението на Европейската комисия, при
условие че същото е след 31 декември 2020 г.
§ 75. (1) Преотстъпеният данък за 2019 и
2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от
Закона за корпоративното подоходно облагане
се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на
посочената в чл. 189б, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане дейност,
в срок до края на втората година, следваща
годината, за която се ползва преотстъпването.
(2) Алинея 1 се прилага след получаване
на разписка с идентификационния номер на
помощта от Европейската комисия за промяна
на условията на схема – Помощ за инвестиции
в земеделски стопанства чрез преотстъпване
на корпоративен данък.
§ 76. Параграф 72, т. 8, 9, 14 – 16, 18 – 21
относно чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2,
чл. 218а, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 1,
чл. 253, чл. 259, ал. 2, чл. 260 от Закона за
корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация,
годишния отчет за дейността и внасянето на
съответните данъци за 2020 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

§ 77. (1) До 31 декември 2025 г. разпореждане с финансови инструменти за целите на
чл. 44 и 196 от Закона за корпоративното
подоходно облагане са и сделките с дялове и
акции на колективни инвестиционни схеми и
на национални инвестиционни фондове, акции,
права и държавни ценни книжа, извършени на
пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1
от Закона за пазарите на финансови инструменти. Права за целите на изречение първо
са ценните книжа, даващи право за записване
на определен брой акции във връзка с взето
решение за увеличаване на капитала.
(2) До 31 декември 2025 г. с данък при
източника по чл. 195, ал. 6 от Закона за
корпоративното подоходно облагане не се
облагат:
1. доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно
юридическо лице, държавата и общините и
допуснати до търговия на пазар за растеж по
смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти в страната или в
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
2. доходите от лихви по заем, предоставен
от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато
облигациите или дру гите дългови ценни
книжа са допуснати до търговия на пазар за
растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти в страната или в държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и отговарят на условията на
чл. 195, ал. 6, т. 2, букви „а“ и „б“ от Закона
за корпоративното подоходно облагане.
§ 78. Параграф 72, т. 1 във връзка с чл. 55,
ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно
облагане се прилага и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 г.
§ 79. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22,
61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от
2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102
и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г.
и бр. 14, 18, 28, 38 и 60 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Данъчно задължените лица, които не са
длъжни да издават фискална касова бележка
от фискално устройство или касова бележка
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от интегрирана автоматизирана система за
управление на търговската дейност съгласно
ал. 1, издават документ за придобитите от
тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3
и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3
от Закона за счетоводството. Документът се
издава в два екземпляра, като единият се
предоставя на платеца на доходите, а вторият
се съхранява от физическото лице.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 2 не се издава, когато:
1. за доходите платецът издава предвидения
в този закон формуляр „Сметка за изплатени
суми“, или
2. доходите са обложени с окончателен
данък по реда на глава шеста, или
3. доходите са освободени от облагане на
основание чл. 13, ал. 1, т. 24, или
4. доходите са платени по банкова сметка на
физическото лице, освен в случаите по ал. 4.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Когато платец на доходите по чл. 10,
ал. 1, т. 3 е предприятие или самоосигуряващо
се лице, което е задължено да прилага Закона за счетоводството и на основание чл. 45,
ал. 6 не издава „Сметка за изплатени суми“,
в документа по ал. 2 физическото лице, придобило доходите, включва и реквизитите по
чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.“
2. Създава се чл. 22е:
„Данъчно облекчение за подобрения и/или
ремонт на недвижим жилищен имот
Чл. 22e. (1) Местните физически лица и
чуждестранните физически лица, установени
за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение,
като приспадат от общата годишна данъчна
основа по чл. 17 направените през годината
плащания за труд във връзка с подобрения
и/или ремонт на един недвижим жилищен
имот в общ размер до две хиляди лева, когато
едновременно са налице следните условия:
1. недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
2. данъчно задълженото лице е собственик
или съсобственик на недвижимия жилищен
имот;
3. подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва
стопанска дейност като търговец по смисъла
на Търговския закон;
5. данъчно задълженото лице притежава
документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта
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на жилищния имот, съдържащ реквизитите
по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството,
придружен от документ за плащането му
(фискален бон, разписка, банков или друг
документ);
6. данъчно задълженото лице и лицето,
извършило ремонта, не са свързани лица.
(2) Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17.
(3) Когато недвижимият жилищен имот
е собственост на повече от едно физическо
лице, облекчението може да се ползва от
всеки съсобственик, при условие че общият
размер на облекчението, ползван от всички
съсобственици, за имота не превишава сумата
по ал. 1.
(4) Когато в нарушение на условието по
ал. 3 е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка,
съответстваща на размера на ползваното
облекчение.
(5) Обстоятелствата и условията по ал. 1
и 3 се декларират от лицето в годишната
данъчна декларация по чл. 50.“
3. В чл. 43, ал. 8 изречение второ се заличава.
4. В чл. 47 ал. 2 се отменя.
5. В чл. 53:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на годишната данъчна
декларация за лицата по чл. 51, ал. 1, която
се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване
на дохода“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата
година по електронен път, ползват отстъпка
5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48,
ал. 1 и 2, при условие че нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията
и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31
март. Общият размер на ползваната отстъпка
за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да
превишава 500 лв.“
6. В чл. 67 ал. 5 се изменя така:
„(5) Дължимият данък по чл. 48, ал. 1
се внася до 30 април на годината, следваща
годината на придобиване на дохода, а дължимият данък по чл. 48, ал. 2 – до 30 юни на
годината, следваща годината на придобиване
на дохода.“
7. В чл. 73, ал. 3 думите „начисляване на
сумите – в случаите“ се заменят с „извършване“.
§ 80. (1) До 31 декември 2025 г. „разпореждане с финансови инструменти“ за целите на
чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху
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доходите на физическите лица са и сделките с
дялове и акции на колективни инвестиционни
схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа,
извършени на пазар за растеж по смисъла на
чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. „Права“ за целите на
изречение първо са ценните книжа, даващи
право за записване на определен брой акции
във връзка с взето решение за увеличаване
на капитала.
(2) До 31 декември 2025 г. с окончателен
данък по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не
се облагат лихвите по облигации или други
дългови ценни книжа, издадени от държавата
или общините и допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
§ 81. Параграф 79, т. 5 и 6 относно чл. 53,
ал. 1 и 6, чл. 67, ал. 5 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица се прилага и за годишната данъчна декларация и
внасянето на съответните данъци за 2020 г.
§ 82. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г.,
бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94,
100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от
2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105
от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и
102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г.,
бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от
2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80
от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92,
96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г.,
бр. 1 от 2019 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм.,
бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18 и 71
от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 3 след думите „Закона за устройство
на територията“ запетаята и думите „както и
с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър“ се заличават;
б) в ал. 4 и 6 думите „данъчната служба на“
се заменят със „звеното за местни приходи в“.
2. В чл. 44 ал. 4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни
превозни средства:
1. придобити преди първоначалната им
регистрация за движение в страната;
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2. за които приобретателят е в чужбина
и за които няма последваща регистрация за
движение в страната;
3. с прекратена регистрация на основание
тотална щета и за които няма последваща
регистрация за движение от нов приобретател
в страната.“
§ 83. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от
2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22 и 98
от 2018 г., бр. 13, 37 и 96 от 2019 г. и бр. 26 и
28 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 38:
а) в ал. 1 навсякъде думата „юни“ се заменя
със „септември“;
б) в ал. 9, т. 2 думите „31 март“ се заменят
с „30 юни“;
в) в ал. 13:
аа) в т. 1 думата „юли“ се заменя с „октомври“;
бб) в т. 2 думите „30 април“ се заменят
с „31 юли“.
2. В чл. 48:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Нефинансовата декларация съдържа
информация в степен, необходима за разбиране
на развитието, резултатите, състоянието на
предприятието и въздействието на неговата
дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите,
свързани със служителите, зачитането на
правата на човека, борбата с корупцията и
подкупите.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Нефинансовата декларация включва и:
1. кратко описание на бизнес модела на
предприятието;
2. описание на политиките, следвани от
предприятието по отношение на въпросите
по ал. 1, включително извършените процеси
на надлежна проверка;
3. резултата от политиките по т. 2;
4. основните рискове, свързани с въпросите
по ал. 1 и имащи отношение към дейнос
тите на предприятието, включително, когато
е приложимо и пропорционално, неговите
стопански отношения, продукти или услуги,
които има вероятност да предизвикат неблагоприятни въздействия в тези области, и
начина, по който предприятието управлява
тези рискове;
5. нефинансови ключови показатели за
резултата от дейността, имащи отношение
към конкретната стопанска дейност.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато предприятието няма или не
следва политиките по отношение на един или
няколко от въпросите по ал. 1, нефинансовата
декларация представя ясно и аргументирано
обяснение за това.“;
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г) в ал. 5, изречение първо думите „свързани
с екологичните или социалните въпроси“ и
запетаята пред тях се заличават.
3. В чл. 49, т. 2, буква „б“ думата „юни“ се
заменя със „септември“.
4. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма
група, която към 31 декември надхвърля на
консолидирана основа критерия за среден брой
на служителите през финансовата година от
500 души, включват в консолидирания доклад
за дейността консолидирана нефинансова
декларация, съдържаща информация в степен, необходима за разбиране на развитието,
резултатите, състоянието на групата и въздействието на нейната дейност, отнасяща се
като минимум до екологичните и социалните
въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата
с корупцията и подкупите, включително:
1. кратко описание на бизнес модела на
групата;
2. описание на политиките, следвани от
групата по отношение на въпросите по ал. 1,
включително извършените процеси на надлежна проверка;
3. резултата от политиките по т. 2;
4. основните рискове, свързани с въпросите
по ал. 1 и имащи отношение към дейностите
на групата, включително, когато е приложимо и пропорционално, нейните стопански
отношения, продукти или услуги, които има
вероятност да предизвикат неблагоприятни
въздействия в тези области, и начина, по
който групата управлява тези рискове;
5. нефинансови ключови показатели за
резултата от дейността, имащи отношение
към конкретната стопанска дейност.
(2) Когато групата няма или не следва
политиките по отношение на един или няколко от въпросите по ал. 1, консолидираната
нефинансова декларация представя ясно и
аргументирано обяснение за това.“
5. В чл. 52 думите „ал. 3 – 5“ се заменят
с „ал. 4 – 6“.
§ 84. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58,
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.,
бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28, 34
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и 69 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 71д, ал. 1 думите „31 март“ се
заменят с „30 юни“.
2. Създава се чл. 130а:
„Използване на надвнесени суми за следващи плащания
Чл. 130а. (1) Когато е подадена декларация
с посочена в нея надвнесена сума и подателят
е заявил, че желае надвнесената сума да служи
за следващи погасявания по реда на чл. 169,
ал. 4 и/или по сметката за принудително
събиране на публични вземания, органът
по приходите в 30-дневен срок от подаване
на декларацията може да отрази в данъчноосигурителната сметка претендираната сума
съобразно заявения вид задължения, като това
се смята за плащане, постъпило на датата на
отразяването.
(2) С отразяването на цялата претендирана
сума се смята, че искането на лицето е изцяло
удовлетворено.
(3) При неизпълнение на искането по ал. 1
се прилага чл. 129, като срокът по ал. 3 на
същата разпоредба започва да тече от датата
на подаване на заявлението по ал. 1.“
§ 85. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19,
31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и
105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и
108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.,
бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13
и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15,
27 и 88 от 2018 г., бр. 28, 33 и 83 от 2019 г. и
бр. 64 от 2020 г.) в чл. 245 думите „31 март“
се заменят с „30 юни“.
§ 86. В Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.;
изм., бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от
2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30,
33, 38, 79 и 105 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 74 и 103 от 2016 г. и бр. 27 и 98 от 2018 г.)
в чл. 40, ал. 3 думата „юни“ се заменя със
„септември“.
§ 87. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
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Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11,
54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62,
77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г.
и бр. 51, 60, 69 и 71 от 2020 г.) в чл. 144, ал. 2
изречение второ се изменя така: „Изречение
първо не се прилага за:
1. излезлите от употреба превозни средства;
2. моторните превозни средства, за които приобретателят е в чужбина и за които
няма последваща регистрация за движение
в страната;
3. моторните превозни средства с прекратена регистрация на основание тотална щета
и за които няма последваща регистрация за
движение от нов приобретател в страната.“
§ 88. В Закона за държавния служител
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и
97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и
105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7,
30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от
2019 г.; изм., бр. 79 и 100 от 2019 г. и бр. 13,
28 и 44 от 2020 г.) в чл. 7, ал. 3 думите „на
търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или“ и „освен в
случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“ се заличават и се създава
изречение второ: „Държавен служител може
да участва като представител на държавата
или общината в органите на у правление
или контрол на търговските дружества с
държавно или общинско участие в капитала,
на държавните предприятия, създадени със
специални закони на основание чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, както и в органите на
управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.“
§ 89. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56,
83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от
1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
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бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18,
33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от
2012 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1,
27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г.,
бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96
и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и
92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44
и 64 от 2020 г.) в чл. 107а, ал. 2 думите „на
търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или“ и „освен в
случаите, предвидени в Закона за публичните
предприятия“ се заличават и се създава изречение второ: „Служителят може да участва
като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол
на търговските дружества с държавно или
общинско участие в капитала, на държавните
предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, както и в органите на управление
или контрол на дъщерните им дружества, за
което получава възнаграждение.“
§ 90. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от
2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г.,
бр. 42 от 2019 г. и бр. 14 и 69 от 2020 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на
икономиката“ се заличават.
2. В чл. 30, ал. 12 думите „данъчно задълженото лице“ се заменят с „лицето“.
§ 91. (1) Отпечатаните до датата на влизане в сила на този закон удостоверителни
знаци за участие в лотарийни игри, игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри
със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти,
могат да се използват от организаторите и
без да отговарят на изискването по чл. 10б,
т. 1 от Закона за хазарта, до изчерпване на
количествата им.
(2) Изискванията на чл. 10г и 10д от Закона за хазарта се прилагат след изтичане на
24 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 92. (1) Лице, подало искане за предсрочно прекратяване на лиценз по чл. 35, ал. 1,
т. 4 от Закона за хазарта, по което няма
издадено решение за предсрочно прекратяване на лиценз от изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите до
31 декември 2020 г., не дължи годишна вноска
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за социално отговорно поведение по чл. 10а
от Закона за хазарта за 2021 г.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. са налице обстоятелства по чл. 35, ал. 2
от Закона за хазарта, или
2. до издаване на решение за предсрочно
прекратяване на лиценз от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите лицето оттегли искането си.
§ 93. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г.,
бр. 35 и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г.,
бр. 59 от 2016 г., бр. 20 и 51 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 т. 14 се изменя така:
„14. договори за кредит под формата на
овърдрафт с едномесечен срок на погасяване,
или договори за кредит, сключени с финансови
институции по чл. 3 от Закона за кредитните
институции, които отговарят на изискванията
за овърдрафт с едномесечен срок на погасяване и са усвоени с платежен инструмент
по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителната
разпоредба на Закона за платежните услуги
и платежните системи, освен в случаите по
чл. 8, ал. 7.“
2. В чл. 19 се създава ал. 7:
„(7) Разходите по ал. 3, т. 1 по договор за
кредит, отпуснат от финансова институция по
чл. 3 от Закона за кредитните институции,
не могат да бъдат по-големи от двукратния
размер на главницата, като при изпълнение
на това условие те не се считат за прекомерни
по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона
за защита на потребителите и накърняващи
добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за
задълженията и договорите.“
§ 94. Законът влиза в сила от 1 януари
2021 г. с изключение на:
1. параграф 17, § 31, § 59 – 61 и § 68, 69,
§ 71, т. 11, § 88, 89, 91 и 92, които влизат в
сила в тридневен срок от обнародването на
закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 39 относно чл. 154, ал. 2, § 41
относно чл. 156, ал. 2, § 43 относно чл. 157а,
ал. 4 и § 63, които влизат в сила от 1 април
2021 г.;
3. параг рафи 1 – 9, § 11 – 13, § 15, 16,
§ 18 – 30, § 32, § 33 – 58, § 62, т. 1, букви „а“,
„д“, „е“ и т. 2, § 64 – 66 и § 67, ал. 1, 2, 3, 12,
13 и 14, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.;
4. параграф 71, т. 4, който влиза в сила от
1 януари 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 ноември 2020 г. и на 3 декември
2020 г. и подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9277
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РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Икономическия
и социален съвет
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2
от Закона за Икономически и социален съвет
РЕШИ:
Избира Зорница Димитрова Русинова за
председател на Икономическия и социален
съвет.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9276

РЕШЕНИЕ

за одобряване на участието на Република
България в сключените от Европейската
комисия и производителите на лекарствени
продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и
BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини
във връзка с пандемията от COVID-19, както
и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от
Janssen Pharmaceutica NV
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия
се упълномощава да предлага на участващите
държави членки и да сключва от тяхно име
предварителни споразумения за покупка на
ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни
производители с цел държавите членки да се
снабдят с ваксини в борбата с пандемията от
COVID-19 (ДВ, бр. 71 от 2020 г.)
РЕШИ:
Одобрява предложеното от Министерския
съвет участие на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca,
Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing
GmbHand предварителни споразумения за
покупка на ваксини във връзка с пандемията
от COVID-19, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на
ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9278
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3
от 1 декември 2020 г.

по конституционно дело № 12 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа
в закрито заседание на 1 декември 2020 г.
конституционно дело № 12/2020 г., докладвано
от съдията Анастас Анастасов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията на Република България
(Конституцията).
Делото е образувано на 13.10.2020 г. по искане на президента на Република България за
установяване на противоконституционност на
Решение на Народното събрание за създаване
на Временна комисия за разглеждане на проект
на Конституцията на Република България от
2.10.2020 г. (ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.).
С определение от 20 октомври 2020 г. Конституционният съд е допуснал разглеждането
на делото по същество.
Поканените на основание чл. 20а, ал. 2 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) неправителствени организации – Съюз на юристите
в България и Институт за модерна политика,
са предложили становище по делото.
Писмено правно мнение, покана за каквото е отправена до изтъкнати специалисти по
предмета на делото по чл. 20а, ал. 3 ПОДКС,
е дадено от проф. д-р Екатерина Михайлова,
проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен
Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р
Янаки Стоилов, доц. д-р Атанас Славов, доц. д-р
Наталия Киселова и доц. д-р Христо Паунов.
Постъпилите по делото писмени становища и правни мнения са в подкрепа на искането, като са посочени различни основания
за несъответствие на оспореното решение с
Конституцията.
На 25.11.2020 г. 44-тото Народно събрание
след проведено гласуване отхвърля внесения на
2.09.2020 г. проект на Решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за
приемане на нова Конституция на Република
България. На 27.11.2020 г. Народното събрание
приема Решение за отмяна на Решението за
създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република
България, прието на 2 октомври 2020 г. (ДВ,
бр. 102 от 1.12.2020 г.).
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Конституционният съд намира, че отмяната на оспореното решение – предмет на
конституционното дело, води до отпадане
на предмета, както и на правния интерес
от разглеждането на искането по същество.
Поради това и съгласно разпоредбите на
чл. 19 от Закона за Конституционен съд и на
чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за
организацията на дейността на Конституционния съд искането на президента следва да
бъде отклонено, а производството по делото – прекратено.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 26, ал. 1 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд Конституционният
съд на Република България
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното
събрание за създаване на Временна комисия
за разглеждане на проект на Конституцията
на Република България от 2.10.2020 г. (ДВ,
бр. 86 от 6.10.2020 г.).
Прекратява производството по конституционно дело № 12/2020 г.
Връща искането на вносителя.
Председател:
Борис Велчев
9225

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2012 г. за
създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост (обн., ДВ, бр. 84 от
2012 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г.
и бр. 50 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 думата „финансите“ се заменя с
„туризма“;
б) в т. 4 думите „и енергетиката“ се заличават.
2. В ал. 5 думата „ползватели“ се заменя
с „организации на заинтересования бизнес“.
§ 3. В чл. 4 ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в изречение първо думите „веднъж на
тримесечие въз основа на приет 6-месечен
предварителен график“ се заменят с „веднъж
годишно“;
б) създава се изречение трето: „На закритата
част от заседанието не се допуска участието
на лица по чл. 3, ал. 5.“
2. В ал. 3 думите „повече от половината
плюс един от членовете му“ се заменят с
„две трети от присъстващите на заседанието
членове“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „като се предоставя срок
за бележки и/или коментари“.
2. В изречение второ след думата „председателя“ се добавя „и секретаря“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и за дейността на правоприлагащите органи в областта на защитата
на интелектуалната собственост въз основа
на ежемесечно предоставяни от тях данни за
броя и резултатите от извършените проверки, както и предварителния график по чл. 6,
ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 7. Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър в
3-месечен срок от влизането в сила на постановлението актуализира състава на Съвета
за защита на интелектуалната собственост.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9267

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 572 664 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2020 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми,
одобрени с Решение № 285 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на национални
програми (НП) за развитие на образованието:
1. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 396 117 лв. по модул Г „Културните
институции като образователна среда“;
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2. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 1 376 794 лв.
по дейност 6.4. „Внедряване на образователни
електронни ресурси, софтуер за професионално
обучение и електронен дневник и подкрепа
на съпътстващите дейности по използването
им като част от образователния процес. Актуализация и поддръжка на платформата за
кандидатстване по НП „ИКТ“, 424 240 лв.
по дейност 6.5. „Осигуряване на свързаност
на всички училища и средства за развитие и
поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на
модерни технологии за управление на WAN
мрежата на Министерството на образованието
и науката (МОН), прилежащите регионални
структури и образователните институции“
и 44 250 лв. по дейност 6.6. „Изграждане/
доизграждане на Wi Fi мрежи за нуждите на
училищното образование и изграждане на
нови Wi Fi зони“;
3. „Разработване на учебни помагала и на
методически ръководства, оценяване и одоб
ряване на проекти на учебни помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ – 331 263 лв. по
модул А „Разработване на учебни помагала
за обучение по общообразователни предмети
на чужд език“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза-
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

имоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 285 на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
Община

Област

1

2

Банско

Благоевград

Белица

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Гоце Делчев

Благоевград

Гърмен

НП „ОсиНП „ИКТ в
НП „Разработ
гуряване на
системата на
ване на учебни
съвременна предучилищно- помагала и на
образовател- то и училищнометодически
на среда“ то образование“ ръководства“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
3

4
1 954

5

Общо
(в лв.)

6

4 800

6 754

3 250

3 250

1 345

24 980

26 325

7 121

12 070

19 191

Благоевград

5 850

5 850

Кресна

Благоевград

1 260

1 260

Петрич

Благоевград

1 596

11 640

13 236

Разлог

Благоевград

1 756

6 768

8 524

Сандански

Благоевград

17 129

17 129

Сатовча

Благоевград

9 404

9 404

Симитли

Благоевград

3 420

3 420

Струмяни

Благоевград

900

900

Хаджидимово

Благоевград

5 370

5 370

Якоруда

Благоевград

4 760

4 760

Айтос

Бургас

9 130

9 130

Бургас

Бургас

59 130

74 048

Камено

Бургас

2 860

2 860

Карнобат

Бургас

3 635

7 690

11 325

Несебър

Бургас

1 367

7 710

9 077

Поморие

Бургас

11 068

11 068

Приморско

Бургас

2 210

2 210

Руен

Бургас

2 500

16 100

18 600

Созопол

Бургас

2 500

5 410

7 910

Средец

Бургас

2 700

2 700

Сунгурларе

Бургас

2 320

2 320

Царево

Бургас

1 920

1 920

Аврен

Варна

2 600

2 600

Аксаково

Варна

6 780

6 780

Белослав

Варна

4 460

6 628

14 918

2 168
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Бяла

Варна

Варна

Варна

Ветрино
Вълчи дол
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4

5

6

1 350

1 350

63 615

76 023

Варна

1 050

1 050

Варна

3 910

3 910

Девня

Варна

360

360

Долни чифлик

Варна

4 760

4 760

Дългопол

Варна

4 310

4 310

Провадия

Варна

6 410

6 410

Суворово

Варна

2 900

2 900

Велико Търново

Велико Търново

30 870

30 870

Горна Оряховица Велико Търново

12 408

11 490

13 876

Елена

Велико Търново

2 386

6 058

6 058

Златарица

Велико Търново

2 000

2 000

Лясковец

Велико Търново

2 500

2 210

4 710

Павликени

Велико Търново

1 769

10 260

12 029

3 220

3 220

7 450

12 041

Полски Тръмбеш Велико Търново
Свищов

Велико Търново

4 591

Стражица

Велико Търново

5 760

5 760

Сухиндол

Велико Търново

1 494

1 494

Белоградчик

Видин

2 100

2 100

Бойница

Видин

650

650

Брегово

Видин

Видин

Видин

Грамада

750

750

10 600

13 092

Видин

650

650

Димово

Видин

2 000

2 000

Кула

Видин

1 050

1 050

Макреш

Видин

300

300

Ново село

Видин

950

950

Ружинци

Видин

2 150

2 150

Борован

Враца

1 700

1 700

Бяла Слатина

Враца

2 461

10 714

13 175

Враца

Враца

11 879

20 384

Козлодуй

Враца

6 690

6 690

Криводол

Враца

3 100

3 100

Мездра

Враца

6 220

8 720

Мизия

Враца

2 200

2 200

Оряхово

Враца

2 310

2 310

Роман

Враца

1 550

1 550

Хайредин

Враца

2 500

1 700

4 200

Габрово

Габрово

6 216

17 049

23 265

Дряново

Габрово

2 210

2 210

Севлиево

Габрово

7 020

7 020

Трявна

Габрово

1 850

1 850

Балчик

Добрич

4 750

4 750

2 492

2 500

28 760

61 023
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Генерал Тошево

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

Добрич

Каварна

Добрич

Крушари

Добрич

Тервел

Добрич

Шабла

Добрич

Ардино

Кърджали

Джебел

Кърджали

Кирково

Кърджали

Крумовград

Кърджали

Кърджали
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4

5

6

4 560

4 560

8 813

19 220

28 033

5 000

9 000

14 000

3 710

3 710

2 650

4 038

3 860

3 860

1 050

1 050

4 760

7 155

1 850

1 850

2 390

7 120

9 510

7 250

7 250

Кърджали

4 980

22 074

27 054

Момчилград

Кърджали

2 500

6 320

8 820

Черноочене

Кърджали

4 110

4 110

Бобов дол

Кюстендил

1 050

1 050

Бобошево

Кюстендил

950

950

Дупница

Кюстендил

9 450

11 950

Кочериново

Кюстендил

1 050

1 050

Кюстендил

Кюстендил

7 390

7 390

Невестино

Кюстендил

300

300

Сапарева баня

Кюстендил

360

360

Априлци

Ловеч

750

750

Летница

Ловеч

360

360

Ловеч

Ловеч

Луковит

Ловеч

3 800

3 800

Тетевен

Ловеч

2 500

8 310

10 810

Троян

Ловеч

7 290

11 886

19 176

Угърчин

Ловеч

360

360

Ябланица

Ловеч

3 610

3 610

Берковица

Монтана

7 150

7 150

Бойчиновци

Монтана

4 894

4 894

Брусарци

Монтана

2 650

2 650

Вълчедръм

Монтана

3 300

6 500

Вършец

Монтана

2 010

2 010

Георги Дамяново Монтана

950

950

1 388

2 395

2 500

2 288

3 200

8 060

134 800

145 148

Лом

Монтана

5 760

5 760

Медковец

Монтана

1 700

1 700

Монтана

Монтана

12 060

12 902

Чипровци

Монтана

950

950

Якимово

Монтана

Батак

Пазарджик

Белово

Пазарджик

Брацигово

Пазарджик

Велинград

Пазарджик

842

1 050

1 050

3 600

5 850

300

300

400

1 250

1 650

7 476

12 150

19 626

2 250
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Лесичово

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

18 729

Панагюрище

Пазарджик

4 970

Пещера

Пазарджик

Ракитово

Пазарджик

Септември

Пазарджик

Стрелча

Пазарджик

Сърница

Пазарджик

Брезник

5

6

1 900

1 900

33 250

51 979

4 230

9 200

5 260

5 260

2 700

4 820

10 258

10 258

2 417

2 898

5 315

2 500

1 310

3 810

Перник

2 210

2 210

Земен

Перник

950

950

Ковачевци

Перник

Перник

Перник

Радомир

Перник

Трън

Перник

750

750

Белене

Плевен

1 910

1 910

Гулянци

Плевен

2 310

2 310

Долна
Митрополия

Плевен

5 283

5 283

Долни Дъбник

Плевен

4 900

4 900

Искър

Плевен

2 210

2 210

Левски

Плевен

2 800

2 800

Никопол

Плевен

1 310

1 310

Плевен

Плевен

9 830

33 528

43 358

Пордим

Плевен

2 500

950

3 450

Червен бряг

Плевен

3 750

7 774

11 524

Кнежа

Плевен

4 980

5 650

10 630

Асеновград

Пловдив

14 060

14 060

Брезово

Пловдив

3 510

3 510

Калояново

Пловдив

4 531

4 550

9 081

Карлово

Пловдив

4 573

13 340

17 913

Кричим

Пловдив

1 950

1 950

„Марица“

Пловдив

454

10 910

11 364

Перущица

Пловдив

1 500

1 500

Пловдив

Пловдив

19 914

68 494

88 408

Първомай

Пловдив

2 480

12 068

14 548

Раковски

Пловдив

3 335

8 090

11 425

„Родопи“

Пловдив

9 400

9 400

Садово

Пловдив

10 990

10 990

Стамболийски

Пловдив

5 160

7 630

Съединение

Пловдив

2 210

2 210

Хисаря

Пловдив

5 894

5 894

Куклен

Пловдив

2 210

2 210

Сопот

Пловдив

2 310

6 655

Завет

Разград

2 350

2 350

2 120

4 743

2 470

4 345

950

950

28 540

33 283

4 520

4 520
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Исперих

Разград

7 110

7 110

Кубрат

Разград

6 068

6 068

Лозница

Разград

3 250

3 250

Разград

Разград

16 358

16 358

Самуил

Разград

2 510

2 510

Цар Калоян

Разград

950

950

Борово

Русе

1 250

1 250

Бяла

Русе

4 850

4 850

Ветово

Русе

3 610

3 610

Две могили

Русе

2 010

2 010

Иваново

Русе

Русе

Русе

Сливо поле

Русе

3 260

3 260

Ценово

Русе

3 800

3 800

Алфатар

Силистра

950

950

Главиница

Силистра

1 844

1 844

Дулово

Силистра

9 130

9 130

Кайнарджа

Силистра

Силистра

Силистра

Ситово

Силистра

Тутракан

Силистра

Котел
Нова Загора
Сливен

Сливен

Твърдица

Сливен

4 100

4 100

Баните

Смолян

1 900

1 900

Борино

Смолян

1 600

1 600

Девин

Смолян

5 650

5 650

Доспат

Смолян

3 900

3 900

Златоград

Смолян

3 903

4 120

8 023

Мадан

Смолян

1 576

4 420

5 996

Неделино

Смолян

900

900

Рудозем

Смолян

2 500

2 670

5 170

Смолян

Смолян

14 446

11 300

25 746

Чепеларе

Смолян

3 910

3 910

2 850
9 380

32 584

2 850
24 750

66 714

3 050

3 050

12 400

19 784

2 550

2 550

4 060

7 358

Сливен

6 780

6 780

Сливен

8 522

8 522

31 650

34 050

Столична

София-град

Божурище

София област

Ботевград

София област

Годеч

София област

Горна Малина

София област

Долна баня

София област

Драгоман

София област

Елин Пелин

София област

Етрополе

София област

7 384
3 298

2 400

44 574

180 570

142 953

368 097

1 200

1 200

10 534

15 534

1 260

1 260

2 150

2 150

1 850

4 350

1 050

1 050

2 500

7 570

10 070

2 500

6 294

8 794

5 000

2 500

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 1 3 9

4
850

5

6

Златица

София област

Ихтиман

София област

Копривщица

София област

750

750

Костенец

София област

5 344

5 344

Костинброд

София област

3 900

3 900

Мирково

София област

650

650

Пирдоп

София област

2 100

2 100

Правец

София област

4 120

4 120

Самоков

София област

11 898

14 328

Своге

София област

5 310

5 310

Сливница

София област

2 210

2 210

Чавдар

София област

300

300

Челопеч

София област

1 050

1 050

2 430

1 560

2 410

5 040

5 040

Братя Даскалови Стара Загора

2 350

2 350

Гурково

Стара Загора

1 260

1 260

Гълъбово

Стара Загора

4 979

5 360

10 339

Казанлък

Стара Загора

4 953

17 948

22 901

Мъглиж

Стара Загора

5 900

5 900

Николаево

Стара Загора

4 560

4 560

Опан

Стара Загора

650

650

Павел баня

Стара Загора

8 010

8 010

Раднево

Стара Загора

4 110

4 110

Стара Загора

Стара Загора

7 060

38 757

45 817

Чирпан

Стара Загора

4 911

7 080

11 991

Антоново

Търговище

1 667

2 950

4 617

Омуртаг

Търговище

2 105

6 250

8 355

Опака

Търговище

2 650

2 650

Попово

Търговище

9 208

10 590

19 798

Търговище

Търговище

3 723

16 590

20 313

Димитровград

Хасково

2 355

12 160

14 515

Ивайловград

Хасково

1 860

1 860

Любимец

Хасково

2 960

2 960

Минерални бани Хасково

300

300

Свиленград

Хасково

2 320

2 320

Симеоновград

Хасково

6 808

6 808

Стамболово

Хасково

1 700

1 700

Тополовград

Хасково

1 200

1 200

Харманли

Хасково

8 428

8 428

Хасково

Хасково

22 340

24 840

Велики Преслав

Шумен

4 000

4 000

Венец

Шумен

1 400

1 400

Върбица

Шумен

4 210

4 210

Каолиново

Шумен

3 600

3 600

Каспичан

Шумен

2 200

2 200

2 500
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Никола Козлево

Шумен

3 560

3 560

Нови пазар

Шумен

5 910

5 910

Смядово

Шумен

2 200

2 200

Хитрино

Шумен

2 000

2 000

Шумен

Шумен

23 693

23 693

Болярово

Ямбол

600

600

Елхово

Ямбол

3 210

3 210

Стралджа

Ямбол

2 150

2 150

„Тунджа“

Ямбол

5 100

5 100

Ямбол

Ямбол

17 630

17 630

1 845 284

331 263 2 572 664

ОБЩО:

396 117

9268

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет
от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; изм.,
бр. 77 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 80 190 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските
училища и ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 52 380 лв.,
разпределени съгласно приложение № 1;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта – 27 810 лв., разпределени
съгласно приложение № 2.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата 49 815 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за

държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. На ред № 1 в колона „Община“ в
приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г., думата „Банско“ се заменя
с „Благоевград“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

3-то тримесечие 2020 г.
Брой стипендии

1.

Благоевград

Благоевград

2.

Бургас

3.

Варна

4.

Велико Търново

5.

Видин

6.

Сума (в лв.)
2

1 080

Бургас

3

1 890

Bарна

12

8 370

Bелико Tърново

2

1 080

Bидин

2

1 080

Враца

Bраца

1

675

7.

Габрово

Габрово

1

675

8.

Балчик

Добрич

2

1 350

9.

Добрич

Добрич

2

1 080

10.

Кюстендил

Kюстендил

3

3 375

11.

Троян

Ловеч

1

540

12.

Пазарджик

Пазарджик

4

2 430

13.

Червен бряг

Плевен

1

675

14.

Кнежа

Плевен

1

675

15.

Русе

Pусе

1

1 215

16.

Сливен

Cливен

17.

Столична община

София-град

18.

Божурище

19.
20.

7

6 480

17

11 070

Софийска област

1

675

Самоков

Софийска област

1

1 350

Стара Загора

Cтара Загора

3

3 240

21.

Харманли

Xасково

2

1 350

22.

Хасково

Xасково

1

540

23.

Шумен

Шумен

2

810

24.

Ямбол

Ямбол

Общо:

1

675

73

52 380

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№
по
ред

Спортно
училище

Брой
стипендии

Финансови средства Финансови средФинансови
за отпуснати стипен- ства за изплащане
средства за
дии през 3-тото три- на стипендиите до
доизплащане
месечие на 2020 г.
декември 2020 г.
на стипенди
(в лв.)
(в лв.)
ите през 2021 г.
(в лв.)

1

2

3

4

1.

„Ген. Вл. Стойчев“ –
гр. София

9

12 690

4 860

7 830

2.

„Георги Бенковски“ –
гр. Варна

7

11 070

4 995

6 075

3.

„Васи л Левск и“ –
гр. Пловдив

5

7 695

4 185

3 510

4.

„Георги Бенковски“ –
гр. Плевен

2

2 835

2 565

270

5

6

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

1

2

3

4

5

6

5.

„ Ю р и й Га г а р и н “ –
гр. Бургас

7

11 070

8 775

2 295

6.

„М-р Ат. Узу нов“ –
гр. Русе

3

4 455

2 430

2 025

Общо:

33

49 815

27 810

22 005

9269

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на
Министерството на туризма за 2020 г. във
връзка с превенция на разпространението
и/или преодоляването на последиците от
пандемията COVID-19, като увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на устойчивото развитие на
туризма“, бюджетна програма „Подобряване
на политиките и регулациите в сектор туризъм“, със 100 000 лв. за сметка на намаление на утвърдените разходи за издръжка
със 100 000 лв.
(2) Със сумата 100 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на туризма за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на т у ризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2020 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 вътрешните работи за
2020 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по:
а) „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“, с 1 961,0 хил. лв.;
б) „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“, в т. ч. по бюджетна
програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, с 18 638,0 хил. лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) „Поли т ика в област та на прот иводействието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“, с
10 280,0 хил. лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране
и контрол на миграционните процеси“, с
4 341,0 хил. лв.;
в) „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 5 978,0 хил. лв.,
в т. ч. по бюджетна програма „Медицинско
обслужване“ с 4 195,0 хил. лв. и по бюджетна
програма „Научни изследвания и разработки,
обучение и квалификация“ с 1 783,0 хил. лв.
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Чл. 2. Министърът на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 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 вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2020 г. в размер 1737 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на курсантите
от Академията на МВР.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
по „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“, бюджетна програма
„Научни изследвания и разработки, обучение
и квалификация“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на деца и учащи
в институции в системата на предучилищното
и училищното образование и във висшите
училища (ДВ, бр. 26 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Министерството на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 21, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. показател „Максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2020 г.“ със сума
в размер на 2 435 000 лв.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9273
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2020 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 околната среда и
водите за 2020 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“ със
114 476 лв., в т.ч.:
а) намалява утвърдените разходи по бюд жетна програма „Оценка, у правление и
опазване на водите на Република България“
с 6904 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на
почвите“ с 47 836 лв.;
в) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните
емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ с 12 798 лв.;
г) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и
възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“ със
71 844 лв.;
д) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, у частие
на обществеността в процеса на вземане
на решения и прилагане на механизмите за
контрол“ с 20 545 лв.;
е) намалява утвърдените разходи по бюд жет на п рог рама „Оценка и у п ра вление
на въздействието върху околната среда“ с
10 130 лв.;
ж) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Управление на дейностите
по изменение на климата“ с 11 105 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на Националната система
за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ с 10 262 лв., в т.ч. по
бюджетна програма „Национална система за
мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“.
3. Увел и ча ва у т върден и т е разход и по
бюджетна програма „Администрация“ със
104 214 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. показатели за
максималните размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
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2020 г., и максималните размери на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. от Министерството на
околната среда и водите, с 857 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2020 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 околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9275

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2020 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 правосъдието за 2020 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна
програма „Охрана на съдебната власт“, с
1 160 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“
с 1 160 000 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в област та на изпълнение на
наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолаци я на правонару шителите“, с
2 375 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“
с 1 160 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 1 215 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерство на правосъдието за 2020 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 правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
2 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9274

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии на разходи
и/или трансфери по бюджетите на други
първостепенни разпоредители с бюджет по
държавния бюджет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер до 14 000 000 лв.
с цел закупуване на лекарствения продукт
Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“.
(3) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с 14 000 000 лв.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
с 2 000 000 лв., както следва:
1. по област „Осигуряване дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация и
мониторинг на хоризонтални политики“, с
900 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Други дейности
и услуги“, с 294 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Убежище и
бежанци“, с 806 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. с 2 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2020 г. с 5 000 000 лв., както следва:
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1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка
за функционирането на съдебната система“,
с 2 518 000 лв., в т. ч. показател „Персонал“
с 1 500 000 лв.;
2. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Равен достъп до
правосъдие“, с 1 982 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“
с 500 000 лв. по показател „Персонал“.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г.
с 5 000 000 лв.
(3) Със сумата 3 000 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Държавна агенция „Електронно
управление“ за 2020 г. по „Политика в областта
на електронното управление“, бюджетна програма „Електронно управление, електронна
идентификация и информационна сигурност“,
с 2 000 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавната агенция „Електронно управление“
за 2020 г. с 2 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 47, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за 2020 г. по функционална област „Осъществяване на превенция и
противодействие на корупцията и публичност
на имуществото на лицата, заемащи висши
публични длъжности“, бюджетна програма
„Превенция и противодействие на корупцията,
публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване
конфликт на интереси и отнемане на незаконно
придобитото имущество“, с 2 895 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество за 2020 г. с 2 895 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 30, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 6. (1) Намалява утвърдените трансфери
между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2020 г. с
2 105 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2020 г. с 2 105 000 лв.
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Чл. 7. Министърът на здравеопазването,
главният секретар на Министерския съвет,
министърът на правосъдието и председателите
на Държавна агенция „Електронно управление“, на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ да извършат съответните промени по бюджетите си за 2020 г.
и да уведомят министъра на финансите за
извършените от тях промени.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. и във връзка с
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Постановление № 324 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 101 от
2020 г.) се отменя.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 7.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9309

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за
съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен
пункт Маказа – Нимфея
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 13 март 2015 г. – ДВ,
бр. 22 от 2015 г. В сила от 6 ноември 2020 г.)
№ 04-02-86
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания
на Посолството на Република Гърция в София
и има честта да потвърди получаването на вербална нота 53500/6.11.2013 на Министерството
на външните работи на Република Гърция със
следното съдържание:

ВЕСТНИК
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„Министерството на външните работи на
Република Гърция поднася своите почитания
на Посолството па Република България и, във
връзка с вербална нота № 04-02-190 от 21 август
2013 г. на Министерството на външните работи
на Република България, има честта да го информира, че е съгласно със сключването, чрез
размяна на вербални ноти, на Споразумение
между правителството на Република Гърция
и правителството на Република България за
съвместен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт
Нимфея – Маказа, и би искало да предложи
определени промени, така че споразумението
да гласи следното:
„Правителството на Република Гърция и
правителството на Република България, наричани оттук-нататък „Договарящите страни“,
Взимайки предвид Спогодбата между правителството на Република Гърция и правителството на Република България за откриване на
три нови гранични контролно-пропускателни
пункта и пътни връзки между двете страни,
подписана в София на 22 декември 1995 г.,
В съответствие с член 1, алинея 6 от Споразумението между правителството на Република Гърция и правителството на Република
България за съвместен контрол при преминаване на границата, подписано в София на
29 април 2008 г.,
Отчитайки скорошното завършване на строителните дейности по пътната връзка между
градовете Комотини и Александруполис на
територията на Република Гърция и градовете
Хасково и Кърджали на територията на Република България и предстоящото официално
откриване на граничния контролно-пропускателен пункт Нимфея – Маказа,
Постигнаха съгласие за следното:
1. Приложението на Споразумението между
правителството на Република Гърция и правителството на Република България за съвместен
контрол при преминаване па границата, подписано в София на 29 април 2008 г., се разширява
по отношение на граничния контролно-пропускателен пункт Нимфея – Маказа.
2. На граничен контролно-пропускателен
пункт Нимфея – Маказа входящият и изходящият контрол се извършват на граничен
контролно-пропускателен пункт Маказа.
3. Настоящото Споразумение влиза в сила
в съответствие с процедурата, предвидена
в член 1, алинея 6 (Б) от Споразумението
между правителството на Република Гърция
и правителството на Република България за
съвместен контрол при преминаване на границата, подписано в София на 29 април 2008 г.
Договарящите страни са съгласни, че ще
направят всичко възможно, на основата на
вътрешното си законодателство, за прилагането на разпоредбите на това Споразумение
от датата на получаване от Министерството
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на външните работи па Република Гърция
на нотата-отговор, изразяваща съгласието на
българската страна.“
А ко горното е приемливо, настоящата
вербална нота, заедно с нотата-отговор, изразяваща съгласието на българската страна,
представляват Споразумение между правителството на Република Гърция и правителството
па Република България за съвместен контрол,
който да бъде осъществяван на граничния
контролно-пропускателен пункт Нимфея –
Маказа.
Министерството на външните работи на
Република Гърция се ползва от случая да поднови пред Посолството на Република България
уверенията си в най-дълбока почит.“
Като приема направеното предложение от
гръцката страна, Министерството на външните
работи на Република България от името на
правителството на Република България изразява съгласие вербална нота 53500/6.11.2013 и
настоящата нота да съставляват Споразумение
между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт
Маказа – Нимфея. Споразумението ще влезе в
сила по процедурата, предвидена в чл. 1, алинея
6 (Б) от Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Република Гърция за съвместен контрол при
преминаване па границата, подписано в София
на 29 април 2008 г.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая да
поднови пред Посолството на Република Гърция в София уверенията във високата си към
него почит.
София, 17.07.2014 г.

РЕПУБЛИК А ГЪРЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ
Дирекция A3
Рег. № 53500
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на
Република Гърция поднася своите почитания
на Посолството на Република България и, във
връзка с вербална нота № 04-02-190 от 21 август 2013 г. на Министерството на външните
работи на Република България, има честта да
го информира, че е съгласно със сключването,
чрез размяна на вербални ноти, на Споразумение
между правителството на Република Гърция и
правителството на Република България за съвместен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Нимфея – Маказа, и би искало да предложи
определени промени, така че споразумението
да гласи следното:
„Правителството на Република Гърция и
правителството на Република България, наричани оттук-нататък „Договарящите страни“,
Взимайки предвид Спогодбата между правителството на Република Гърция и правителството на Република България за откриване на три
нови гранични контролно-пропускателни пункта
и пътни връзки между двете страни, подписана
в София на 22 декември 1995 г.,
В съответствие с член 1, алинея 6 от Споразумението между правителството на Република
Гърция и правителството на Република България
за съвместен контрол при преминаване на границата, подписано в София на 29 април 2008 г.,
Отчитайки скорошното завършване на
строителните дейности по пътната връзка
между градовете Комотини и Александруполис
на територията на Република Гърция и градовете Хасково и Кърджали на територията на
Република България и предстоящото официално
откриване на граничния контролно-пропускателен пункт Нимфея – Маказа,
Постигнаха съгласие за следното:
1. Приложението на Споразумението между
правителството на Република Гърция и правителството на Република България за съвместен
контрол при преминаване на границата, подписано в София на 29 април 2008 г., се разширява
по отношение на граничния контролно-пропускателен пункт Нимфея – Маказа.
2. На граничен контролно-пропускателен
пункт Нимфея – Маказа входящият и изходящият контрол се извършват на граничен контролно-пропускателен пункт Маказа.
3. Настоящото Споразумение влиза в сила
в съответствие с процедурата, предвидена в
член 1, алинея 6 (Б) от Споразумението между
правителството на Република Гърция и правителството на Република България за съвместен
контрол при преминаване на границата, подписано в София на 29 април 2008 г.
Договарящите страни са съгласни, че ще
се опитат да направят всичко възможно, на
основата на вътрешното си законодателство,
за прилагането на разпоредбите на това Споразумение от датата на получаване от Министерството на външните работи на Република
Гърция на нотата-отговор, изразяваща съгласието на българската страна.“
Ако горното е приемливо, настоящата
вербална нота, заедно с нотата-отговор, изразяваща съгласието на българската страна,
представляват Споразумение между правителството на Република Гърция и правителството
на Република България за съвместен контрол,
който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Нимфея – Маказа.
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Министерството на външните работи на
Република Гърция се ползва от случая да поднови пред Посолството на Република България
уверенията си в най-дълбока почит.
Атина, 6 ноември 2013 г.
До
Посолството на Република България
ТУК
9191

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 41 от
2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 64
от 2001 г.; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44 от
2009 г.; изм., бр. 36 и бр. 88 от 2011 г.; доп.,
бр. 110 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.,
бр. 45 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 28а, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. повишаване на качеството на предоставяните услуги, измерено чрез точност на
движение на влаковете;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. повишаване нивото на безопасност
на превозите чрез намаляване броя на произшествията и инцидентите по причина на
управителя на инфраструктурата;“.
Министър:
Росен Желязков
9213

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9042
от 8 юли 2020 г.

по административно дело № 3322 от 2019 г.
Върховният административен съд на Република България – трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми януари
две хиляди и двадесета година в състав:
председател: Ваня Пунева, членове: Искра
Александрова, Румяна Лилова, при секретар
Пенка Котанидис и с участието на прокурора
Мария Бегъмова изслуша докладваното от
съдията Искра Александрова по адм. дело
№ 3322/2019 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образу вано е по жа лба на Българск и
фармацевтичен съюз с адрес на управление
София, бул. Драган Цанков № 36, ет. 6, ЕИК

ВЕСТНИК
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175240964, представляван от председателя на
управителния съвет проф. Илко Николаев
Гетов, срещу разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост
и устойчивост на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (с променено наименование съгласно Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за
условията, реда, механизма и критериите
за заплащане от Национа лната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на
отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК, обн. 1, ДВ, бр. 19 от 2020 г., както
следва: Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК), приета от
министъра на здравеопазването, обнародвана
в „Държавен вестник“, бр. 17 от 26 февруари
2019 г., със следното съдържание:
„Чл. 8. (2) В случаите, когато притежателите на разрешение за търговия на едро с
лекарствени продукти са снабдили лицата по
чл. 7, ал. 1 с лекарствени продукти с ниво на
заплащане 100 на сто, на стойност, по-ниска
от определената съгласно наредбата по ал. 1,
НЗОК заплаща за лекарствените продукти
по-ниската стойност.“
Възраженията в жалбата са, че оспорената
разпоредба не попада в предмета на законовата делегация по чл. 45, ал. 9 от Закона за
здравното осигуряване, за противоречието є
с разпоредби от по-висока степен, несъответствие с целта на закона, както и за нарушение
на административнопроизводствените правила
при приемането є. Конкретните оплаквания
са следните:
– наредбата в оспорваната част е издадена
в нарушение на чл. 80 от АПК във връзка
с чл. 26, ал. 1 и 4, чл. 28, ал. 2, т. 1 до т. 5
(вкл.) и чл. 28, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА); сочат се нарушения на
принципите на изработване на проекти на
подзаконови нормативни актове при зачитане
на необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласу ваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност на проекта;

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

– развити са съображения, че оспорваната
разпоредба пряко се отразява на стопанските, търговски по предмет, отношения между
търговците на едро и търговците на дребно
на лекарствени продукти, тъй като предоставяните от търговците на едро в полза на
търговците на дребно (аптеки), които имат
сключени с НЗОК договори за отпускане на
лекарствени продукти по реда на чл. 45, ал. 17
от ЗЗО, заплащани от бюджета на НЗОК,
отстъпки от определената стойност на продуктите не могат да останат в патримониума
на търговците на дребно;
– възразява се, че пром яната относно
съществен елемент от икономическите очак
вания на субектите следва да се извърши при
предварително обществено обсъждане, каквото не е проведено, освен публикуване на
проекта в съкратен срок от 14 дни на интернет
страницата на Министерството на здраве
опазването (MЗ) и на Портала за обществени
консултации, и то в период на неработни и
празнични дни от 20.12.2018 г. до 2.01.2019 г.;
– твърди се, че с оспорената разпоредба търговците на дребно губят правото на
естествено възнаграждение за стопанската
дейност за изцяло платените от бюджета на
НЗОК продукти;
– развиват се съображения за нарушение
на административнопроизводствените правила при приемане на оспорената разпоредба,
тъй като липсват мотиви за посочената нова
разпоредба на чл. 8, ал. 2 от Наредбата, както
и че приложеният съкратен 14-дневен срок за
обсъждане на проекта на акта не е обоснован
от изключителен фактор;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 19, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 5, ал. 1 и 2 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 15, ал. 1 от ЗНА;
– оспорената разпоредба регулира отношенията между НЗОК и търговците на дребно и
излиза извън обхвата на здравното осигуряване
и се отразява на стопанския оборот;
– възразява се, че не е налице правно
основание от страна на НЗОК да отнема
разликата между нормативно определената
стойност, която НЗОК заплаща съгласно
чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, и стойността на
доставка от търговците на едро;
– развиват се съображения, че ако целта
е да се постигнат определени регулаторни от
финансова гледна точка цели за бюджета на
НЗОК, съответно на MЗ, то ограничението
би следвало да засяга равностойно: 1. производители/вносители; 2. търговци на едро, и 3.
търговци на дребно; практически оспорената
разпоредба води до прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни
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сделки, поставяйки търговците на дребно в
сравнително по-неблагоприятни условия от
търговците на едро;
– пълното лишаване на търговците на
дребно от надценка, във всички случаи, не е
съразмерно и оправдано; сочи се, че държавата се опитва да въведе административно
регулиране на търговска по своя характер
дейност, която се осъществява без печалба,
като по този начин държавата прехвърля на
търговците на дребно социалните си функции
по чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България за предоставяне на достъпна
медицинска помощ;
– намалените стимули за търговците на
дребно да участват на пазара на лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК, биха могли
да доведат до ограничаване на конкуренцията чрез намаляване на броя на участниците
на пазара; от една страна, това би довело до
повишаване на концентрацията на пазара, а
от друга страна, до ограничаване на избора на
потребителите; тези неблагоприятни ефекти
биха могли да се разпространят по естествен
начин и на други пазари, на които аптеките
участват;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 4, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и
чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република
България; сочи се, че липсата на нормативно
определена надценка при отпускане на лекарствени продукти в полза на здравноосигурените лица (по силата на чл. 52, ал. 1 във връзка
с чл. 5, ал. 4 от НУПРРРЦЛП) се компенсира
с ползването на определени отстъпки, предоставяни от търговците на едро на търговците
на дребно; при липса на възнаграждение за
извършваната търговска дейност се поддържа,
че няма да има търговци на дребно, които
да отпускат напълно платените от бюджета
лекарствени продукти на пациенти; не може
да има легитимно очакване, че един стопански оператор, включително и на пазара на
лекарствени продукти, ще осъществява своята
дейност, без да може да реализира печалба от
нея, или ще присъства на пазара предимно
или изключително в интерес на други субекти;
– твърди се, че оспорената разпоредба противоречи на основни принципи на правовата
държава, не гарантира на всички граждани и
юридически лица еднакви правни условия за
стопанска дейност; прекият ефект от разпоредбата ще бъде поставяне на търговците на
дребно в още по-неравностойно положение
и нарушаване на достъпа на здравноосигурените лица (ЗОЛ) до напълно реимбурсирани
продукти;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 76, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 261а,
ал. 5 от ЗЛПХМ и чл. 45, ал. 9 от ЗЗО; раз-
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поредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредбата има за
непосредствен предмет регулиране на стойността, която НЗОК заплаща за отпуснати
лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ; счита се, че посочените отношения са извън обхвата на подзаконовата делегация по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО,
според която условията, редът, механизмът
и критериите за заплащане на съответните
лекарствени продукти, медицински изделия,
диетични храни за специални медицински
цели и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба по ал. 1, т. 11,
12 и 15 се определят с наредба, издадена от
министъра на здравео пазването по предложение на Надзорния съвет на НЗОК; видно
от определения предмет на уредба (условия,
ред, механизъм и критерии), подзаконовата
уредба не включва регулиране на цените
или стойността, която НЗОК заплаща; тези
отношения са предмет на уредба в наредбата на Министерския съвет, издавана на
основание чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, според
която Министерският съвет по предложение
на министъра на здравеопазването определя
с наредба условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти,
заплащани от бюджета на НЗОК, както и
условията и реда за регистриране на цените
на лекарствените продукти, които се отпускат
без лекарско предписание;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за
защита правата на човека и основните свободи; лишаването на търговците на дребно от
приход от извършваната стопанска дейност
неправомерно засяга тяхната имуществена
сфера и е пречка за мирно ползване на собствеността им;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 34 и чл. 49, § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); сочи
се, че предвид постоянната и непротиворечива
практика на Съда на ЕС (СЕС) всяка мярка
от национален характер, която подкопава
приложението на основните свободи или
ограничава техния полезен ефект, е неприложима; оспорената разпоредба препятства
пълноценното реализиране на свободата на
установяване по смисъла на чл. 49 от ДФЕС;
непропорционалното и незаконосъобразно
лишаване на търговците на дребно от приход
от извършваната стопанска дейност е пряко
свързано с упражняването на професията
им; разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредбата
ограничава пълното проявление на полезния
ефект на правото на свободно установяване;
нормативното отнемане на присъщия за стопанска дейност приход на търговците на дребно
е непропорционално и тъй като предприятията на фармацевти от друга държава членка
не биха влагали в извършването на дейност,
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която няма икономически стимули, тяхното
установяване на територията на Република
България се явява препятствано;
– оспорената разпоредба противоречи на
чл. 6, ал. 2 и 5 от АПК; несъразмерното упражняване на предоставеното от закона правомощие е равностойно на злоупотреба с власт,
което има за последица недействителност
на издадения подзаконов административен
акт; министърът на здравеопазването, като е
лишил търговците на дребно от приходи от
стопанската им дейност, е засегнал несъразмерно правната сфера на субектите, както и
тази на потребителите, и е причинил вреди,
несъизмерими с преследваната цел.
Иска се отмяна на разпоредбата на чл. 8,
ал. 2 от Наредбата. Жалбоподателят иска да
му бъдат присъдени направените разноски и
адвокатско възнаграждение за един адвокат.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуалния си представител по
делото оспорва жалбата и иска отхвърлянето
є. Подробни съображения по оспорването са
изложени в писмена защита, които се поддържат и в съдебно заседание. Сочи се, че процедурата за издаване на Наредбата е спазена,
като доказателство за това е Решение № РДНС-04-81 от 18.12.2018 г. на Надзорния съвет
на НЗОК, с което Наредбата е предложена
на министъра на здравеопазването. Проектът
на наредба заедно с мотивите към него са
разгледани от компетентния орган, видно от
доклад № 09-00-161/19.12.2018 г. на заместникминистър д-р Бойко Пенков и протокол от
заседанието на ръководството на MЗ № 49
(РР-49/19.12.2018 г.). Поддържа становището,
че проектът на наредба заедно с мотивите към
него е публикуван на интернет страницата на
MЗ и на Портала за обществени консултации.
Всички постъпили предложения и становища
са разгледани от министъра на здравеопазването, видно от доклад № 09-00-16/12.02.2019 г.
от заместник-министъра до министъра на здравеопазването. Относно приложения 14-дневен
срок за обсъждане на проекта на наредбата се
обосновава със сключването на предстоящите
договори за договорените за 2019 г. отстъпки
под формата на възстановяване на разходи
(компенсация), въвеждането на механизма,
гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК. Описаните дейности
следва да се прилагат за всички лекарствени
продукти, заплащани напълно или частично
от НЗОК през периода 1.01.2019 – 31.12.2019 г.,
както и за всеки следващ едногодишен срок
от 1 януари до 31 декември на съответната
календарна година. Навежда доводи, че се
касае за разходване на публични средства
и новите правила за отстъпките на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, са
въведени чрез преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
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за 2019 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 102 от
11.12.2018 г. Планираният в закона бюджет
на НЗОК се прилага от началото на 2019 г.,
поради което е особено важно съответните
договори за отстъпки на лекарствените продукти (каквото е основното съдържание на
наредбата) да бъдат максимално бързо уредени
в подзаконовата уредба. Цитира съдебната
практика на Върховния административен съд
относно изискванията на разпоредбата на
чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Иска се отхвърляне на
оспорването. Претендира се юрисконсултско
възнаграждение.
Ответникът – Националната здравноосигурителна каса, чрез процесуалния си представител по делото моли за отхвърляне на
оспорването. Излага становището си в молбата
си за встъпване в производството. Възразява
на твърденията за липса на мотиви. Предвид
разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от ЗЗО проектът
за изменение и допълнение на Наредбата
е направен по предложение на Надзорния
съвет на НЗОК, както е и съгласно ЗЗО, и
би следвало мотивите, които са залегнали
в проекта на Надзорния съвет на НЗОК, да
се приемат и като мотиви за приемането на
проект за изменение и допълнение на разпоредбата. Прави възражение за прекомерност
на адвокатското възнаграждение.
Върховната административна прокуратура
чрез участващия по делото прокурор изразява становище за основателност на жалбата.
Изтъква се, че процесната разпоредба е нищожна поради некомпетентност на органа.
Оспорената разпоредба има за непосредствен
предмет регулиране стойността, която НЗОК
заплаща за отпуснати лекарствени продукти
от ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ и
която е извън законовата делегация на чл. 45,
ал. 9 от ЗЗО. Условията и правилата за регулиране на цените, а не за заплащането им се
определят с друг нормативен акт на основание
чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, а в случая става
въпрос именно за подобна дейност.
Върховният административен съд в настоящия съдебен състав преценява жалбата като
допустима. Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК
подзаконовите нормативни актове могат да
се оспорват без ограничения във времето. За
жалбоподателя е налице пряк и непосредствен
интерес от обжалването съобразно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от АПК. Съображенията,
мотивирали съда за този извод, са следните:
Българският фармацевтичен съюз е съсловна
организация на магистър-фармацевтите, в
която задължително членуват всички магистър-фармацевти, упражняващи професията си.
Една от основните законодателно регламентирани функции на БФС е да представлява
своите членове и защитава професионалните
им права и интереси (чл. 3 и 5 от Закона за
съсловната организация на магистър-фарма-
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цевтите (ЗСОМФ). Обжалваната разпоредба
на Наредбата пряко засяга правата и интересите на магистър-фармацевтите, извършващи
търговия на дребно с лекарствени продукти
и сключили договор с НЗОК.
Въз основа на документите, съдържащи
се в изпратената по делото административна
преписка, за установено от фактическа страна
съдът приема следното:
С Решение № РД-НС-04-81 от 18.12.2018 г.
на председателя на Надзорния съвет на НЗОК
на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване е приета „по принцип“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти
за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето (наричана за краткост подолу „проекта“) и е възложено на управителя
на НЗОК да представи проекта на министъра
на здравеопазването заедно с мотивите към
него с определеното в чл. 28, ал. 2 от Закона
за нормативните актове съдържание.
С писмо на управителя на НЗОК изх.
№ 04-04-546/18.12.2018 г. до министъра на
здравеопазването, постъпило при последния
на 19.12.2018 г., е изпратен проектът.
Изготвен е доклад от заместник-министъра
на здравеопазването – д-р Пенков, който е с
изх. № 09-00-161/19.12.2018 г. (лист 64 – 70 от
делото).
Проектът и мотиви са публикувани в Портала за обществени консултации, като е посочен
и периодът – от 20.12.2018 г. до 2.01.2019 г., в
който може да се подадат становища.
Изготвена е справка за отразяване на
постъпилите становища, получени след общественото обсъждане, видно от съдържанието на която е, че са отразени становища
от: Пиер Фабр Дерматоложи САС, Франция,
Български фармацевтичен съюз, „Сервие Медикал“ – ЕООД, „Амджен България“ – ЕООД,
„Ново Нордиск Фарма“ – ЕАД, Сдружение
за развитие на българското здравеопазване,
Българска асоциация за закрила на пациентите, Асоциация на научноизследователските
фармацевтични производители в България,
Национален алианс на хора с редки болести,
Българска Генерична Фармацевтична Асоциация, „Анджелина Фарма България“ – ЕООД,
Посолство на Съединените американски щати
в София, „Астелас Фарма“ – ЕООД, Център
за защита правата в здравеопазването, Асоциация на собствениците на аптеки, „Джонсън
& Джонсън България“ – ЕООД, Британско
посолство.
С Протокол-решение № 6 от заседание на
ръководството на Министерството на здравеопазването, състояло се на 14.02.2019 г., с
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подт. 4 от дневния ред е приет „Проектът
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
С писмо изх. № 31-07-6/18.02.2019 г., подписано от главния секретар на Министерството
на здравеопазването, до главния редактор на
„Държавен вестник“ е изпратена за обнародване Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
Към писмото е приложено заверено копие
от Наредбата, което е подписано от Кирил
Ананиев, министър на здравеопазването.
Във връзка с така установената фактическа
обстановка за установено от правна страна
съдът приема следното:
Основателно е възражението за липсата на
предметна компетентност на министъра на
здравеопазването за приемането на оспорената разпоредба. Приложението є ще доведе
до регулиране на обществени отношения,
които не са в предметната компетентност на
министъра. Тези обществени отношения са
свързани с размера на заплащането от НЗОК
на търговците на дребно на лекарствени продукти, сключили договори с НЗОК, на лекарствените продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, чието ниво на заплащане
е 100 на сто.
Стойността на заплащане на лекарствените
продукти, включени в ПЛС, вкл. и тази на
лекарствените продукти с ниво на заплащане
100 на сто, се определя по реда на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с постановление на Министерския съвет на Република България. Тази
наредба е издадена по силата на законовата
делегация на чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ), която гласи следното:
„(5) Министерският съвет по предложение
на министъра на здравеопазването определя
с наредба условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти
по ал. 1, за регулиране на пределните цени
на отпусканите по лекарско предписание
лекарствени продукти по ал. 2 при продажбата им на дребно, както и условията и реда
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за регистриране на цените на лекарствените
продукти, които се отпускат без лекарско
предписание.“
Според разпоредбите в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените
продукти показателите, които участват при
определяне на стойността на заплащане с
публични средства на лекарствените продук
ти, чието ниво на заплащане е 100 на сто, са
нивото на заплащане и референтната стойност, като в посочените случаи последната е
цената на лекарствения продукт, включван в
ПЛС, определена по реда на чл. 8 от Наредбата (чл. 55 във връзка с чл. 52, ал. 1 и чл. 8
от Наредбата).
Позитивният лекарствен списък се изготвя
от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (чл. 262,
ал. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Съветът е
самостоятелно юридическо лице със статут на
държавна комисия, колегиален орган, състоящ
се от председател и шестима членове, от които
трима са лекари или магистър-фармацевти,
двама юристи и двама икономисти, всички
със стаж по специалността не по-малко от 5
години (чл. 258, ал. 1 и 3 ЗЛПХМ), и негова
е компетентността да утвърждава и регулира
цените на лекарствените продукти, включени в ПЛС и заплащани с публични средства
(чл. 259, ал. 1, т. 1 и чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ).
Част от съдържанието на ПЛС е и цената на
лекарствените продукти, заплащани с публични средства (чл. 262, ал. 2 ЗЛПХМ).
От посочената законова и подзаконова
уредба следва, че стойността, на която лекарствените продукти с ниво на заплащане 100
на сто се изплащат от НЗОК на търговците
на дребно с лекарствени продукти, сключили
договор с НЗОК, се изчислява по ред, определен
от Министерския съвет, и зависи от цените
на тези лекарствени продукти, определени от
Съвета. На министъра на здравеопазването не
му е предоставена компетентност да определя
тази стойност. В регулирането на тези отношения министърът на здравеопазването може
да участва само с предложения до Съвета по
аргумент от чл. 262, ал. 8 ЗЛПХМ.
Не може да се сподели съображението на
процесуалния представител на министъра на
здравеопазването, че с разпоредбата в чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. (оспорената
разпоредба) не се въвеждат нови правила,
а само се уточнява начинът на прилагане
на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за правилата
и реда за рег улиране и регист риране на
цените на лекарствените продукти, според
който за лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ с ниво на заплащане 100
на сто, не се начислява надценка за търго-
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вец на дребно при отпускането им в аптека.
Според настоящия съдебен състав двете разпоредби са различни и едната не обуславя
другата, както се поддържа. Член 5, ал. 6 от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти има предвид надбавката, която участва в цената на лекарствените
продукти, включени в ПЛС и заплащани с
публични средства, съгласно чл. 8, ал. 1 и 2
от същата наредба. С оспорената разпоредба
се засяга реално търговската отстъпка, която
търговците на едро евентуално са направили
на търговците на дребно при доставката на
лекарствени продукти с ниво на заплащане
100 на сто от НЗОК. Доколко тази отстъпка,
ако съществува, би могла да има характер на
надбавка с оглед довода на ответника, че при
липсата на оспорената разпоредба аптеките
биха формирали печалба, която да се заплаща
с публични средства, а именно от НЗОК, в
противоречие със забрана на чл. 5, ал. 4 от
Наредбата за правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, е въпрос, който следва да се обсъди от органите, които са компетентни да
регулират обществените отношения, свързани
със стойността и начина на формирането є,
заплащана на търговците на дребно за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на
сто от НЗОК. Тези органи, както се посочи
по-горе, са Министерският съвет и Националният съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти.
По тези съображения съдебният състав
счита, че оспорената разпоредба е нищожна,
до който извод е стигнал и участващият по
делото прокурор, видно от изразеното от него
становище в хода по съществото на спора.
Основателни са възраженията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствените правила
при приемането на разпоредбата. Оспорената разпоредба и по-скоро приложението є
съществено ще засегне правната сфера на
търговците на дребно, сключили договор с
НЗОК за осигуряването на лекарствени продукти, заплащани 100 на сто от НЗОК. Това
засягане изисква наличие на мотиви за предлагането є, от които да стават ясни причините,
които налагат приемането є, целта, която се
преследва с нея, обстоятелствата, които са
взети предвид и преценени при предлагането є, очакваните резултати от прилагането
є. Подобни мотиви липсват. Съдът извърши
справка в интернет сайта на Портала за обществени консултации, в резултат на която
установи, че към проекта на Наредбата за
изменение и допълнение, предвиждаща оспорената разпоредба, са публикувани мотиви,
които са представени с административната
преписка и се намират на листа от 83 до 86
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от делото, но в тях липсва и дума по отношение на оспорената разпоредба. Липсата на
мотиви с посоченото съдържание препятства
съдът да извърши преценка при предлагането
и приемането на оспорената разпоредба спазен ли е балансът между конкуриращите се
интереси – обществения и частния интерес.
Не може обаче а priori да се приеме, че с
оспорената разпоредба се ограничава стопанската инициатива на определени участници в
пазара на лекарствени продукти (търговците
на дребно на ЛП), включени в ПЛС, както
и че с нея се нарушава чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от
Конституцията на Република България. Съгласно чл. 52, ал. 2, 3 и 5 от Конституцията
на Република България държавата е тази,
която има задължение да закриля здравето
на гражданите чрез формиране и осъществяване на националната здравна политика.
Елемент от националната здравна политика
е и регулацията на търговията с лекарствени
продукти, тяхното ценообразуване и начинът им на заплащане, както и достъпът на
гражданите до скъпоструващи лекарствени
прод у кти, необходими за поддържане на
здравето им. В Решение № 8 от 28.06.2016 г.
на КС по к.д. № 9/2015 г. Конституционният
съд на Република България определя здравето на хората като публично благо, което се
осигурява за всички при нужда и с държавна
намеса. Именно такава е намесата на държавата чрез нормативната регулация на достъпа
на гражданите до скъпоструващи лекарства,
предписани от лекуващите им лекари за домашно лечение, които НЗОК заплаща 100 на
сто. Нормативната уредба регламентира, че
достъпът на гражданите до тези лекарствени
продукти (предписани за домашно лечение и
заплащани 100 на сто от НЗОК) се осъществява
чрез отпускането им в аптеките, сключили
договори с НЗОК за тях. Тази уредба прави
търговците на дребно едновременно и субекти,
разходващи публични средства. В горецитираното решение на Конституционния съд е
посочено, че държавата има задължение да
формира и осъществява такава здравна политика, чрез която да осигури еднакъв достъп на
всички до медицински грижи, едновременно
с това, че здравната политика се осъществява
в условията на ограничен публичен финансов
ресурс, което налага оптимизиране на разпределението и разходването на наличните
средства в провеждането є. В решението
е казано също така, че „Икономическата
свобода не е абсолютна и тя отстъпва пред
необходимостта да се осигури, в условията на
органичен публичен ресурс, постигането на
приоритетната цел в здравеопазването – гарантиране на живота и закрила на здравето
на гражданите.“ Тези принципни положения
при осъществяването на националната здравна
политика, посочени в решението на КС, отне-
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сени в сферата на търговията с лекарствени
продукти, заплащани 100 на сто с публични
средства, могат да доведат до ограничаване
на правото на свободна стопанска инициатива на стопанските субекти, участници в тези
правоотношения в името на една по-висша
цел, каквато е опазването на здравето на
хората, което изисква оптимално разходване
на средствата на НЗОК така, че да гарантира
достъпа на всички нуждаещи се от лекарствените продукти, заплащани 100 на сто от НЗОК,
до тях. Това ограничение обаче следва да е
пропорционално и да не засяга в по-голяма
степен от необходимото за постигането на
целта. Спазването на баланса между обществения и частния интерес изисква преценка
на всички общи и специфични за материята
обстоятелства. Гаранция за всеобхватността
на идентифицираните относими обстоятелства
за целите на този анализ, е съдържателното
обсъждане на предлаганата промяна с всички
засегнати от нея субекти. Тоест, необходима е
обстойна мотивировка на ограничението, както
при оповестяването на проекторазпоредбата,
която го предвижда, така и при обсъждането
на постъпилите във връзка с нея становища
от заинтересованите субекти.
По същите съображения според настоящия
съдебен състав оспорената разпоредба не би
следвало a priori да се прецени като дискриминационна относно понасяните ограничения
в извършването на стопанска дейност от търговците на дребно с лекарствени продукти, от
една страна, и търговците на едро с лекарствени
продукти, от друга страна, въпреки че според
настоящия съдебен състав един от възможните
резултати от приложението є е създаването на
облекчение за една част (тези, които доставят
лекарствени продукти, заплащани 100 на сто
от НЗОК) от търговците на едро с лекарствени
продукти чрез освобождаването им от нуждата
да преговарят с търговците на дребно относно
цената на доставката на определени лекарствени продукти (тези, заплащани 100 на сто
от НЗОК). Оспорената разпоредба гарантира
на търговците на едро доставна цена за тези
лекарствени продукти при продажбата им на
търговците на дребно, под която за последните
не е налице интерес да падат, а за първите
може да е и по-голяма от съвкупността от
разходите за производството и реализацията
на лекарствения продукт.
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Във връзка с гореизложените съображения настоящият съдебен състав преценява
жалбата срещу оспорената разпоредба като
основателна. Оспорената разпоредба е приета
от орган, който не разполага с предметната
компетентност за приемането є, както и при
нарушения на административнопроизводствените правила, които са съществени. С оглед
констатирания най-тежък порок (липсата на
компетентност) оспорената разпоредба следва
да се прогласи за нищожна.
По разноските:
С оглед изхода на спора на жалбоподателя
следва да се присъдят направените от последния разноски по делото, които са за държавна
такса и адвокатско възнаграждение.
Процесуалният представител на НЗОК
направи своевременно възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение,
заплатено от жалбоподателя, което възражение
съдът преценява като неоснователно с оглед
правната сложност на делото.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Върховният административен съд
РЕШИ:
Обявява нищожността на чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приета от
министъра на здравеопазването.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Българския фармацевтичен съюз с адрес на управление София, бул.
Драган Цанков № 36, ет. 6, ЕИК 175240964,
представляван от председателя на управителния съвет проф. Илко Николаев Гетов,
разноските, направени по делото, в поискания
размер от 4580 лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
9287
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-909
от 6 ноември 2020 г.
На основание чл. 62 и 63 във връзка с чл. 61
от Закона за защитените територии и чл. 25,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 21, чл. 22
и чл. 24, т. 3 и 4 от Наредбата за разработване
на планове за управление на защитени територии с оглед допълване на плана с липсваща
по време на разработването му информация за
съществуваща инфраструктура утвърждавам:
1. П ла н за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Плана за управление на резерват „Силкосия“,
утвърден със Заповед № РД-865 от 30.12.2015 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 8 от 2016 г.).
2. Екземпляр от Плана за изменение и допълнение на Плана за управление на резерват
„Силкосия“, утвърден със Заповед № РД-865 от
30.12.2015 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 8 от 2016 г.), да се предостави на
Община Царево, ТП „ДГС Кости“ и Регионалната
инспекция по околна среда и води – Бургас, за
сведение, изпълнение и контрол.
3. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата
за разработване на планове за управление на
защитени територии заповедта да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9152

За министър:
А. Николова

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-548
от 18 ноември 2020 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба вх. № 94-К-134 от 15.10.2020 г. от г-жа Камелия
Николаева Йотова да бъде извършена промяна на
служебния є адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г.
(ДВ, бр. 47 от 2019 г.) в частта є относно адреса
на синдика Камелия Йотова, като вместо „София,
ул. Йордан Бадев № 9, ет. 1“ да се чете: „София
1000, ул. Ангел Кънчев № 14, партер.“
Министър:
Д. А хладова
9195

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-102
от 30 ноември 2020 г.
Със Заповед № РД-02-15-122 от 20.08.2014 г.
на министъра на регионалното развитие е одоб
рен подробен устройствен план – парцеларeн
п лан (П У П – ПП) за обек т: Модернизац и я
на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък
от км 1+000 до км 32+447,20. При реализацията
на обекта са установени мрежи на техническата
инфраструктура, които не са отразени или са
отразени с грешно местоположение в действащия
ПУП – ПП. Поради необходимостта от отразяване на коректното местоположение на всички
съществуващи инженерни мрежи и промяната в
техническите решения за тяхната реконструкция
и/или защита се налага изменение на действащия
ПУП – ПП, одобрен със Заповед № РД-02-15-122
от 20.08.2014 г. на министъра на регионалното
развитие.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с
ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и 12
от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
заявление с вх. № АУ-13-14 от 30.09.2020 г. и
писма с вх. № АУ-10-17 от 10.11.2020 г. и № АУ10 -17(1) от 20.11.2020 г. от А генц и я „Път на
инфраст ру к т у ра“; Заповед № РД- 02-15-27 от
26.03.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПП; съобщаване на проекта за
изменение на ПУП – ПП с обявления в „Държавен вестник“, бр. 38 от 24.04.2020 г. и бр. 54
от 16.06.2020 г.; констативен акт от 27.05.2020 г.
от Община Драгоман, констативен протокол от
20.07.2020 г. от Община Сливница и констативен
протокол от 17.07.2020 г. от Община Божурище
за липса на постъпили възражения по проекта за
изменение на ПУП – ПП; писмо изх. № ОВОС-56
от 6.11.2020 г. от Министерството на околната
среда и водите; становище изх. № 33-НН-235 от
29.04.2020 г. на Министерството на културата;
становище рег. № 120700-467 от 4.05.2020 г. на
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, София; становище рег.
№ 05-00-20 от 15.05.2020 г. от Министерството
на отбраната на Република България; писмо
рег. № 578500-3420, екз. № 2 от 14.05.2020 г. от
Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; писмо рег. № 12983, екз. 2 от
23.04.2020 г. от Държавна агенция „Разузнаване“;
писмо рег. № Д-1422, екз. 2 от 15.06.2020 г. от
Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-8060♯1 от 29.10.2020 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № 1203620237 от 15.05.2020 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д; писмо
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изх. № БТГ-24- 0 0 -1212-(1) от 27.04.2020 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕА Д; писмо изх. № ЖИ16068 от 4.05.2020 г. от Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-126(1) от
13.05.2020 г. от Басейнова дирекция „Дунавски
район“; писмо изх. № 601 от 2.06.2020 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон София; писма
изх. № 04-13-38#2 от 21.05.2020 г., № 04-13-39#1
от 21.05.2020 г. и № 04-13-39#2 от 21.05.2020 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
София; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-9000
от 24.04.2020 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; писмо рег. индекс 04-00-54 от
11.05.2020 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № TI 48523
от 20.05.2020 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
Здравно заключение за съгласуване на проект
за общ/подробен устройствен план изх. № 12-00184 от 10.06.2020 г. на главен държавен здравен
инспектор; протоколи № У ТАТ У- 01- 02-13 от
30.10.2020 г. и № УТАТУ-01-02-15 от 18.11.2020 г.
от заседания на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Решение № 302 от
20.04.2012 г. на Министерския съвет, с което Път
I-8 (Е 80) в участък „Граница Република Сърбия – о.п. София-запад“ е обявен за национален
обект и обект с национално значение, и Заповед
№ РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. на министъра на
регионалното развитие и благоу стройството за
предоставяне на правомощия по ЗУТ одобрявам
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък
от км 15+500 до км 32+447,20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи,
засягащ землищата на гр. Драгоман, община
Драгоман, гр. Сливница, община Сливница, и
с. Храбърско, община Божурище, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и предотвратяване на значителна или труднопоправима вреда поради закъсняло изпълнение.
Мотиви:
Път I-8 от Калотина до Софийския околовръстен път е част от трансевропейската транспортна мрежа. Трасето е част от направлението
Лон дон – Бу да пеща – Б е л г ра д – Н и ш – С о фия – Пловдив – Истанбул – Калкута и е найкраткият път, свързващ Западна Европа с Близкия
и Средния изток. Участъкът е възлова отсечка при
движението на транспортните потоци в посока
запад – изток. Изграждането на обекта има не
само важно държавно и обществено значение,
но и голямо значение в международен план.
Допускането на предварително изпълнение
ще ускори цялостната реализация на обекта.
Това ще допринесе за увеличаване на пропускателната способност и скоростта на движение,
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стимулиране растежа на пътническия и товарния
трафик, чрез адаптиране към стандартите на ЕС
за пътуване и предлагане на по-добри услуги за
крайните потребители ще подобри безопасността
на движение, ще намали броя на пътнотранспортните произшествия и замърсяванията на
околната среда.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Административния съд – София
област, в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването є чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

9245

За министър:
Н. Нанков

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 3184
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 320,
ал. 1, чл. 321, ал. 1 и Решение по т. 30, протокол
№ 15 от проведеното на 27.10.2020 г. заседание
на Общинския съвет – гр. Бургас, нареждам:
1. Да се преобразува Детска градина „Детелина“ – Бургас, със седалище и официален
адрес: Бургас, ж.к. Славейков до Учителския
институт, чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово, и обособяването му като
самостоятелна институция в системата на пред
училищното и училищното образование като
Детска градина „Светулка“ – гр. Българово, със
седалище и официален адрес: община Бургас,
гр. Българово, ул. Витоша № 15, с целодневна
организация на предучилищното образование,
считано от 1.01.2021 г.
2. А дресът на сградата, в която ще се извършват възпитанието и обу чението на децата
от Детска градина „Светулка“ – гр. Българово,
е: гр. Българово, ул. Витоша № 15.
3. Тру дови т е п ра воо т ношен и я на рабо т ници те и сл у ж и тели те от фи лиа л „Свет улка“ – гр. Българово, да се уредят при условията
и по реда на чл. 91 и 123 от Кодекса на труда.
4. Наличният инвентар и сградният фонд
на филиал „Светулка“ – гр. Българово, да се
п риемат и с т опа н исват о т Де т ск а г ра д и на
„Светулка“ – гр. Българово.
5. Задължителната документация на групите
във филиал „Светулка“ – гр. Българово, за периода 1.09.2012 г. – 1.01.2021 г. да се съхранява
в Детска градина „Детелина“ – Бу ргас.
6. Групите към детската градина ще продължат да функционират в населеното място
как то преди преобразу ването. Децата н яма
да се пренасочват към други групи в други
населени места.
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7. Финансиращ орган: Община Бу ргас.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Йорданка Ананиева – заместник-кмет
„Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас.
Копие от настоящата заповед да се връчи
на отговорните лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
Д. Николов

9153

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 275
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1,
2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., с
посл. изм. и доп. от 21 април 2020 г.) и Решение
№ 210 от 30.07.2020 г. на ОбС – Казанлък, за
откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – Казанлък, реши да се проведат
публични търгове с явно наддаване за продажба
на следните нежилищни имоти:
1. ПИ с идентификатор 35167.505.117, с площ
2022 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, адрес: Казанлък, ул. Кенали, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за дърводобивната
и дървообработващата промишленост, при съседи: 35167.505.148, 35167.505.147, 35167.505.168,
35167.505.8730, ведно с построената в него сграда
с идентификатор 35167.505.117.1, с обща площ
297 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, номер по предходен план:
117, кв. 335, парцел XVIII;
2. сграда с идентификатор 35167.502.8340.1, с
площ 54 кв. м по КККР на Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, посл. изменение на КККР, засягащо
сградата, е от 21.09.2020 г., адрес: Казанлък,
ул. Княз Дондуков № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, брой
етажи: 1, предназначение: административна,
делова сграда, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
№

Обект

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.117, с площ 2022 кв. м,
ведно с построената в него сграда с площ 297 кв. м, ул. Кенали,
Казанлък

2.

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС
63 200

Поземлен имот с идентификатор
25 100
35167.502.8340, с площ 54 кв. м,
ул. Дондуков № 8, Казанлък
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове
до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
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2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка IBAN: BG 95 UNCR 9660
1020 0 04 701 в „УниКредит Булбанк“ – А Д,
Казанлък, BIC: UNCRBGSF, до изтичане на
срока за подаване на предложения за участие.
Валидни са вноски от името и за сметка на
кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
деловодс т во т о на „Ба л к а н и н вес т“ – ЕООД,
ул. Славянска № 10, Казанлък, срещу квитанция за платена цена за тръжната документация
в размер 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата на „Балканинвест“ – ЕООД, или по
банков път, преведена по следната сметка IBAN:
BG 95 UNCR 9660 10200 04 701 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, Казанлък, BIC: UNCRBGSF, до
изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за
сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър (регистър „Булстат“) при Агенцията по вписванията
при Министерството на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица (не се
прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, aл. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на „Балканинвест“ – ЕООД, ул. Славянска № 10, Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 16 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. и от 11 ч. в ритуалната зала
в сградата на Община Казанлък, бул. Розова
долина № 6, Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ търговете
да се проведат на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9154
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ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 116
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карнобат, одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Карнобат
заедно с правилата и нормативите по неговото
прилагане.
Председател:
Т. Ченешев
9188

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 196
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ
Общинският съвет – Мездра, реши:
1. Одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за
отразяване на предоставената с Решение № 454 от
30.07.2019 г. на Министерския съвет концесионна
площ за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Требежа“, разположено в
землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
обхващащ:
4 8 , 8 6 6 д к а , п р ед с т а в л я в а щ и ц е л и я П И
16256.64.103;
167,138 дка, представл яващи част от ПИ
10656.64.104;
17,747 д к а, п редс та в л я ва щ и час т о т П И
10656.64.105;
2 ,0 0 0 д к а , п р едс т а в л я ва щ и час т о т П И
10656.64.107;
0,779 д к а , п р едс т а в л я в а щ и ч ас т о т П И
10656.64.39;
0,0 21 д к а , п р едс т а в л я ва щ и ч ас т о т П И
10656.64.30;
5,9 2 4 д к а , п р едс т а в л я ва щ и ч ас т о т П И
10656.64.82;
5,0 01 д к а , п р едс т а в л я ва щ и ч ас т о т П И
10656.64.14;
0,93 0 д к а , п р едс т а в л я ва щ и ч ас т о т П И
10656.64.15.
2. Решението да се обяви по реда на чл. 127,
ал. 6, предложения трето и четвърто от ЗУТ.
3. На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ изменението на ОУПО не подлежи на обжалване.
Председател:
Я. Нинова
9226
73. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.11.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
48 197
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 972 453
Дълготрайни материални и
нематериални активи
131 765
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Други активи
19 588
Депозит в управление „Емисионно“
6 753 815
Всичко активи:
8 925 818
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 290 198
Други пасиви
719 072
Всичко задължения:
4 009 270
Основен капитал
20 000
Резерви
5 035 794
Неразпределена печалба
-139 246
Всичко собствен капитал:
4 916 548
Всичко пасиви:
8 925 818
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.11.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
19 122 188
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 772 611
Инвестиции в ценни книжа
33 414 122
Всичко активи:
56 308 921
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
20 311 911
Задължения към банки
16 150 658
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 790 539
Задължения към други депозанти
1 301 998
Депозит на управление „Банково“
6 753 815
Всичко пасиви:
56 308 921
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
9238
22. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С200022-091-0000632/19.11.2020 г. възлага на
Тунджер А ли А лиосман, адрес: гр. Исперих,
ул. Захари Стоянов № 3, следния недвижим имот:
нeдвижим имот – хижа (бивш профилакториум),
представляваща двуетажна сграда със застроена площ 74 кв. м, намираща се в землището
на с. Сушево, община Завет, област Разград, в
местността Расовата, построена в поземлен имот
с начин на трайно ползване др. недърв. площ,
намиращ се в землището на с. Сушево, ЕКАТТЕ
70384, община Завет, област Разград, с площ
2,486 дка, съставляващ имот № 000197, по плана
на земеразделяне землището на с. Сушево, при
граници: от всички страни: от четири страни имот
№ 000079 – дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията по местонахождението
на имота.
9197
55. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С200022-091-0000654/30.11.2020 г. възлага на Атанас Динков, с адрес: София, ул. Акад.
Стефан Младенов № 46, вх. В, следния недвижим
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имот, намиращ се в административно-жилищен
комплекс с магазини, офиси, подземни гаражи
и трафопост, състоящ се от четири секции с по
две сутеренни нива под тях с подземни паркоместа, складове и мазета – секции „А“, „Б“, „В“
и „Г“, който комплекс е изграден в София, район
„Студентски“, в УПИ VII-3248 от квартал 150,
по плана на гр. София, район „Студентски“, при
граници на урегулирания поземлен имот: от три
страни – улици, урегулиран поземлен имот № I
(първи) за ж.с. и обществено строителство, урегулиран поземлен имот № V-3786 и урегулиран
поземлен имот № VI-1715, като поземлен имот
№ 3248 е идентичен с реална част от стар поземлен имот с пл. № 1112 от к.л. 599, в който имот
е изградена жилищна сграда – многофамилна,
с идентификатор 68134.1605.3786.1, построена
в урегулиран поземлен имот с идентификатор
68134.1605.3786, с административен адрес: София,
ул. Акад. Стефан Младенов № 46, представляващ
паркомясто № 103, намиращо се на първо ниво
в общия сутерен секции „Б“ и „В“, на кота -2,90
м, който обект се състои от паркомясто с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
рампа за маневриране, мазе № 59, мазе № 58, двор
и техническо помещение, заедно с припадащите
му се 0,77% идеални части от общите части на
тази част от сградата, в която са разположени
подземните паркоместа на секции „А“, „Б“, „В“
и „Г“, които, изчислени в квадратни метри, представляват 14,75 кв. м, като общата квадратура на
паркомястото с включени идеални части е 27,25
кв. м, и заедно с 0,77 идеални части от правото
на строеж върху мястото за тази част от сградата,
в която са разположени подземните паркоместа
на секции „А“, „Б“, „В“ и „Г“ и която е с обща
площ 3542,86 кв. м.
9196
93. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
заемане на академична длъжност главен асистент:
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на
катедра „Технология на архитектурата“ – един;
за нуждите на катедра „Пътища и транспортни
съоръжения“ – направление „Строителство на
транспортни съоръжени я“ – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.:
02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
9227
1. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Физиотерапия, курортология и рехабилитация“
за нуждите на Катедрата по физикална медицина
и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, К линика
по физикална медицина и рехабилитация, тел.:
02/9230 332, 02/9230 638, 02/9230 688.
9200
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2. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конку рси за
един главен асистент и един доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Акушерство и гинекология“
за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра
по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113,
тел. 02/9172 376.
9201
3. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неонатология“ за нуждите на Катедрата
по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ
„Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172 376.
9202
4. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска“ със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
9203
5. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за
база Клиника по нефрология и хемодиализа и
един за база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен
състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“,
тел. 02/81 54 297.
9204
6. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Микробиология“ за нуждите на Катедрата по
медицинска микробиология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по
медицинска микробиология, Медико-биологичен
комплекс, ет. 1, тел.: 02/91 72 577, 02/951 53 17.
9205
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96. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти за учебната 2020/2021 г.
(допълнителен прием), както следва:
Ши- Области на висше образова- Форми на
фър ние, професионални направ- обучение
ления и докторски програми резадов- дочна
на
1
1.

2

3

ВЕСТНИК
1
3.

2.

Методика на обучението по
история

1

Методика на обучението по
математика

1

Теория и методика на физическото възпитание и спортна
тренировка

1

1

Социални, стопански и правни науки
3

Конституционно право

1

Финансово право

1

Теория на държавата и правото

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

Трудово право и обществено
осигуряване

1

История на правото (Римско
частно право)

1

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)

Хуманитарни науки

1

3.8. Икономика
1

Български език (Лингвистична прагматика)

1

Общо и сравнително езикознание

1

Литература на народите на
Европа, А мерика, Африка,
Азия и Австралия (Руска литература)

1

4.

Финанси, парично обръщен ие, к ред и т и зас т ра ховка
(финанси)

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност

1

Природни науки, математика
и информатика

4.4. Науки за Земята
Социално-икономическа география (Регионално развитие)

2.2. История и археология
Средновековна обща исто ри я (Истори я на Византи я
и средновековна история на
балканските народи)

1

История на България
(Нова история на България
XVIII – XIX в. – Възраждане)

1

Истори я на Българи я (История на българските земи
XV – XVII в.)

1

История на България
(Нова история на България
1878 – 1944 г.)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

8.

1

Изкуства

8.2. Изобразително изкуство

2.3. Философия
Онтология

Теология (История на БПЦ)

4

3.6. Право

4

2.1. Филология
Българска литература (Съвременна българска литература)

3

Политология

1.3. Педа г ог и к а на обу чен ие т о
по ...
1

2

3.3. Политически науки

Педагогически науки

Методика на обучението по
география
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1

2.4. Религия и теология
Теология (Стар завет)

1

Теология (Нов завет)

1

9.

Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични
дисциплини)

2

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)

1

Изкуствознание и изобразит ел но изк ус т во (Църковн и
изкуства)

1

Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност
Международна и регионална
сигурност

1

Общо: 34
2
В срок 2 месеца от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD)
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носител: заявление до ректора (изтегля се от
сайта на университета); автобиография; копие на
диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
копие на диплома с приложението или уверение
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (оригиналите се представят
за сравнение); допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
9250
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за
академична длъжност доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки по „Биохимия“ – един; за
академична длъжност доцент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, п рофесиона лно нап равление 6.3.
Животновъдство по „Физиология на животните
и човека“ – един; по „Птицевъдство“ – един;
Медицински факултет за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по „Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.)“ – един; Стопански факултет за академична
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по „Народно
стопанство (регионално стопанство и местно
управление)“ – един, всички конкурси със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: Медицински факултет, ул. Армейска
№ 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет, тел.
042/699443; Стопански факултет, тел. 042/699400.
9248
2. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот
№ 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община
Божурище, в обхват полски път с идентификатор
№ 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от
28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9246
80. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава, че
изработеният проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав
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Варненчик“, Варна, с площ 40 хектара, е частично
преработен съгласно т. 15 по протокол № 15 от
22.11.2019 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Варна съобразно
у ва жените възра жени я. Планът е изложен в
Техническата служба – район „Владислав Варненчик“, Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна
чрез Техническата служба – район „Владислав
Варненчик“ – Община Варна.
9209
25. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 317 от
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация
на улица с о.т. № 87-88-89-90-91-92 между кв. № 9,
12 и 18 по плана на с. Грашево, община Велинград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до
Административния съд – Пазарджик.
9233
26. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решене № 316 от
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т. № 16-31-22-21-20 по плана на
с. Грашево, кв. Мечо корито, община Велинград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до
Административния съд – Пазарджик.
9232
27. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 318 от
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация
на ул. Васил Сотиров между о.т. № 69-73 и улица
с о.т. № 29-72-71 по плана на с. Грашево, община
Велинград, област Пазарджик. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Велинград, до Административния съд – Пазарджик.
9234
28. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 329
о т 12 .11.2 02 0 г. на Общ и нск и я с ъве т – Ве линград, е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на обект
общински път жп гара Цветино – Магерови колиби, община Велинград. Целта на парцеларния
план е да се определи трасе на нов общински
път PAZ 2075/PAZ 2063 жп гара Цветино – Магерови колиби. Парцеларният план за трасе е
проектиран да започне от т. 1 – жп гара Цветино, до т. 380 – Магерови колиби. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Велинград, до Административния съд – Пазарджик.
9235
62. – Областният управител на област Габрово
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж № 1 от 1.12.2020 г. на линеен обект на
техническата инфраструктура: „Реконструкция
на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и
източен водопроводен клон за питейна вода“; местонахождение: област Габрово – община Габрово
и община Севлиево, възложител – Община Севлиево. Строежът е първа категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. № 14, буква „б“ от ЗУТ и чл. 13
от Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване чрез областния управител
на област Габрово пред Административния съд
Габрово, в 30-дневен срок от съобщаването му
чрез обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9219
25. – Община Две могили на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
ел. захранване за кабели НН за базова станция на
„Цетин България“ – ЕАД, № 4608, в поземлени
имоти 07212.169.18, 07212.169.19, 07212.169.10 по
плана на с. Бъзовец, община Две могили. Проектът се намира в общинската администрация,
отдел „УТС“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Две могили в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9247
60. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 179 от 25.11.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Трасе на нов водопровод до ПИ с идентификатор
№ 23025.39.72 и ПИ с идентификатор № 23025.39.45
в м. Келебека, землище на гр. Доспат, с инвеститори: Салих Раджеп Карамустафа и Славей
Иванов Сивчев. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
9206
85. – Община Димитровград на основание
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 350 от 26.11.2020 г. на Общинския
съвет – Дим и т ровг ра д, е одобрен под робен
устройствен план – парцеларен план с устройствена план-схема за определяне на трасе на
линеен обект „Изместване на външен главен
водоп ровод о т т р ъбен к ла денец до водоем
с. Крепост и захранване на промишлена зона“,
землище с. Крепост, община Димитровград, с
начало – тръбен кладенец, разположен в общински имот с идентификатор 39668.147.462,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
39668.147.140, и край на трасето – водоем в общински имот с идентификатор 39668.575.569, по
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кадастралната карта на землището на с. Крепост с преминаване през поземлени имоти,
както следва: поземлен имот с идентификатор
39668.147.140, вид на територията – урбанизирана, НТП – ск ладова база, собственост на
ТК „Марица“ – АД, Хасково, в който площта
с ограничение е 25,28 кв. м, поземлен имот с
идентификатор 39668.142.808, вид на територията – територия на транспорта, НТП – репуб
ликански път, собственост на МРРБ – АПИ,
в който площта с ограничение е 126,1 кв. м,
поземлен имот с идентификатор 39668.142.23,
вид на територията – земеделска, НТП – селскостопански път, собственост на Община Димитровград, в който площта с ограничение е
1013,62 кв. м, поземлен имот с идентификатор
39668.142.1468, вид на територията – територия
на транспорта, НТП – местен път, собственост
на МРРБ – АПИ, в който площта с ограничение
е 51,7 кв. м, поземлен имот с идентификатор
39668.142.1163, вид на територията – територия
на транспорта, НТП – местен път, собственост
на Община Димитровград, в който площта с
ограничение е 2370,98 кв. м, поземлен имот с
идентификатор 39668.575.878, вид на територията – земеделска, НТП – селскостопански път,
собственост на Община Димитровград, в който
площта с ограничение е 610,38 кв. м, поземлен
имот с идентификатор 39668.575.564, вид на територията – земеделска, НТП – селскостопански
път, собственост на Община Димитровград, в
който площта с ограничение е 193,51 кв. м, така,
както е показано в графичната и текстовата част
на проекта. Проектът се намира в стая 72 на
сградата на общината и може да бъде разгледан
всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Димитровград
до Административния съд – Хасково.
9249
23. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 230 от протокол № 23 от
30.10.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ПУП – ПП за трасе на водопровод
за изграждане на обект: „Водоснабдяване на
кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“, като
проектният водопровод започва от РШ, намираща се в ПИ 20660.38.17 по КК на з. Денчевци,
с НТП – път ІІІ-609 ДС, пресича го, преминава
през ПИ 20660.35.8 с НТП – пасище, ПОС, ПИ
20660.35.7 и ПИ 20660.20.47, и двата с НТП – друг
вид дървопроизв. площ – ДЧС, ПИ 20660.35.6 с
НТП – селскостоп. път – ПОС, ПИ 20660.35.1 с
НТП – нива – ЧС, ПИ 20660.20.27 с НТП – пасище, ПОС, до т. 11 по ПП, и оттам продължава
през имоти, намиращи се в з. Дряново – ПИ
23947.31.172, ПИ 23947.31.14, ПИ 23947.32.14,
ПИ 23947.32.6 и ПИ 23947.32.107, всичките с
НТП – селскостоп. път – ПОС, ПИ 23947.27.16 с
НТП – пасище – ЧС, ПИ 23947.26.4 с НТП – ливада – ЧОС, и стига до кв. Марча. Сервитутът е
3 м и дължината 1623 м, така, както е показано
в проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Дряново пред АС – Габрово.
9228
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23а. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – ПП за
довеж дащата инфраст ру к т у ра – за подземно
трасе на водопровод, необходимо за захранване
на ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност
Под ливадата, по КК на с. Големи Българени,
з-ще с. Игнатовци. Трасето на водопровода
започва от съществу ващ водопровод PEHD
Ø-63 мм, намиращ сe в ПИ 15463.503.501 с
НТП – за второстепенна улица – ПОС, продължава по ПИ 32319.69.13 с НТП – селскостоп. път – ПОС, ПИ 32319.69.14 – частна собств.,
ПИ 32319.69.15 с НТП – за селскостоп. път – ПОС,
ПИ 32319.99.12 – частна собств., и завършва в
ПИ 32319.99.13 – имота на собственика. Дължина
на трасето е 339 м и сервитутна площ, равна на
диаметъра на водопровода, увеличен с 0,7 м от
двете страни. Проектът за ПУП – ПП може да
се разгледа в ОбА – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да се направят възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Дряново.
9229
36. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за обект: „Уличен
водопровод ПЕВП ∅ 90 с дължина около 200 м
от съществуващ водопровод етернит ∅ 80 от
о.т. 71а до УПИ ІV-87, 355, масив 10 по плана
на с. Черни връх, местност До село. Проектът е
изложен в Община Камено (техническа служба).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9215
12. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска
техника и агроаптека“ в УПИ 010382 (ПИ с ид.
№ 40467.10.382 по КК), м. Света Петка, землище
на гр. Куклен, община Куклен“. В едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
ал. 2 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – Куклен. Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата на
общинската администрация – Куклен.
9186
13. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване
на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ в
УПИ II-016071 – жил. застр. (ПИ с ид. № 40467.16.112
по КК), масив 16, м. Кайнаклъка, землище на
гр. Куклен, община Куклен“. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
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ал. 2 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата
на общинската администрация – Куклен.
9187
39. – Община гр. Мизия, област Враца, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 141 от 22.10.2020 г. на ОбС – Мизия, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – ПУР
(план за улична регулация) към Комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР
и осъществяване на авторски надзор, във връзка с
основен ремонт на улична мрежа на територията
на община Мизия“, подобект „обслужваща улица,
свързваща улици Д. Чергарска и Ц. Церковски“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Мизия.
9198
10. – Община Момчи лград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изместване на
ВЛ 0,4 kV, извод „Хижа“, от ТП 30, Момчилград,
област Кърджали, засягащ поземлен имот с идентификатор 48996.39.61 по КККР на Момчилград,
с възложители Севдалин Атанасов Кехайов и
Златка Юлиянова Кехайова. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, стая
№ 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9207
11. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: Подземно електрозахранващо кабелно трасе от КРШ на поземлен
имот с идентификатор 48996.501.9510 до поземлен
имот с идентификатор 48996.501.40 по КККР на
Момчилград, област Кърджали, с възложител
Метин Салихибрахим Хасан. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация,
стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9208
9. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР и ПУР на с. Джурово за
включване на мах. Герановица (имоти в строителен
полигон) в регулационните граници на населеното място и създаване на улична регулация за
включената в регулация територия. С проекта се
предвижда: 1. изменение на действащия план за
регулация (ПР) на с. Джурово за включване на част
от мах. Герановица (имоти в строителен полигон)
в регулационните граници на населеното място,
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с което се променя регулационната граница на
с. Джурово, променят се границите на кв. 10 и
11, обособяват се нови кв. с номера 49, 50, 51, 52
и 53; 2. изменение на плана за улична регулация
(ПУР) на с. Джурово, с което се създава улична
регулация за включената в регулация територия,
представляваща продължение на уличната мрежа
на населеното място от о.т. 120, предложението
е прието с Решение № 37 по т. 3 от част ІІ на
протокол № 4 от 26.05.2020 г. на ОЕСУТ – Правец.
Проектът се намира в отдел „Общинска техническа служба“ при общинската администрация
на Община Правец и може да се разгледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за изменение на подробния устройствен план до
общинската администрация.
9217
1. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границата
на урбанизираната територия – „Канализационно
отклонение за отвеждане на битови – фекални
отпадни води от новопредвидена жилищна сграда“
в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199,
местност Грамчова чешма по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.24.604,
65365.24.605 и 65365.24.606 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, с възложител Димитрина
Стоицова Иванова. Проeктът се намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол в
строителството и проекти“ при Община Сапарева
баня, ул. Германея № 1, ет. 3, гр. Сапарева баня.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинт ересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания до кмета на
община Сапарева баня.
9264
4. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
изменение на ПУП – план за регулация на с. Капитан Андреево, община Свиленград – разширение
на кв. 23 в източна посока и създаване на нови
кв. 56, 57 и 58. Проектът е изложен в сградата на
общината, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9216
25. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за:
м. Орешака, землище с. Бинкос, община Сливен;
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м. Тюржемен, землище с. Злати войвода, община
Сливен, и с. Мечкарево, община Сливен, които са
изложени в Общината (стая № 40). На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
9259
25а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
отводнителни съоръжения – канавки с подземни
дренажи, засягащи ПИ 68117.108.74 с НТП „пасище“, общинска собственост, землище с. Сотиря,
община Сливен, във връзка с реализиране на
обект „Укрепване на свлачище SLV 20.68117-02 в
района на училище „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Сотиря, община Сливен“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9260
85. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 118 от 4.03.2020 г. на
Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект
на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за изменение на действащия
регулационен план на КС „Камчия“, землище на
с. Близнаци, община Аврен, одобрен с Решение
№ 267 по протокол № 19 от редовно заседание
на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на
20.05.2005 г., в частта за поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 04426.102.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на
КС „Камчия“, землище на с. Близнаци, община
Аврен, във връзка с промяна предназначението
на част от имота и промяна в собствеността на
имот – публична общинска собственост, съгласно
чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
с начин на трайно ползване за второстепенна улица, като се обособява урегулиран поземлен имот
(УПИ) VI с отреждане „За обект на техническата
инфраструктура“ в кв. 51 по плана за регулация
на КС „Камчия“ и УПИ IX с отреждане „За комплексно обществено обслужване и паркинг“ в кв.
59 по плана за регулация на КС „Камчия“, землище
на с. Близнаци, община Аврен, без промяна на
устройствената зона.
9176
1. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 246, протокол
№ 11 от 11.11.2020 г., е одобрен ПУП (подробен
устройствен план) – парцеларен план за трасе на
път с трайна настилка за достъп до поземлен имот
с идентификатор № 18366.22.14, м. Решманица, по
одобрените със Заповед № 18-299 от 13.05.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище с. Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград, преминаващ
през поземлен имот с идентификатор № 18366.22.14,
м. Решманица – полски път на Община Гърмен. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ чрез Община Гърмен до
Административния съд – Благоевград.
9168
1. – Община с. Руен, област Бургас, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС обявява,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (ПИ) с № 238 по неодобрения
кадастрален план (КП) на с. Ясеново, община Руен,
област Бургас. Проектът е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес: с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май № 18. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП
до общинската администрация.
9189
4. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 103 от
23.11.2020 г. на Общинския съвет – с. Черноочене,
е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от кв. 7, кв. 10, кв. 4 и улица от о.т. 34,
о.т. 30 и о.т. 15 по подробен устройствен план на
с. Черноочене, община Черноочене. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Черноочене
до Административния съд – Кърджали.
9220

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Тихомир Йонков
Гюдженов от с. Стамболово, област Варна, срещу
Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските райони
на Република България за периода 2007 – 2013 г.,
утвърдена със Заповед № РД-09-243 от 17.03.2017 г.
на министъра на земеделието и храните, изменена
със Заповед № РД-09-235 от 12.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, по което
е образувано адм. д. № 9587/2020 г. по описа на
Върховния административен съд, седмо отделение,
насрочено за 18.01.2021 г. от 15,30 ч., зала № 2.
9310
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Националното сдружение на българските превозвачи,
София, Станислав Димитров Янев и „МЕФ Лоджистик“ – ООД, всички чрез процесуален представител адвокат Йоана Лалова, против чл. 7, ал. 5,
чл. 8, ал. 3, чл. 12, чл. 13, ал. 6 – 8 и чл. 18, ал. 2
от Наредбата за условията, реда и правилата за
изграждане и функциониране на смесена система за
таксуване на различните категории пътни превозни
средства на база време и на база изминато разстояние, приета с ПМС № 285 от 10.12.2018 г. (обн., ДВ,
бр. 104 от 14.12.2018 г., в сила от 14.12.2018 г.; изм. и

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

доп., бр. 80 от 11.10.2019 г., в сила от 11.10.2019 г.),
по което е образувано адм. д. № 11316/2020 г. по
описа на Върховния административен съд.
9282
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Националната асоциация на професионалните сватбени дисководещи чрез адвокат
Слав Даскалов срещу Заповед № РД-09-616 от
25.08.2020 г. на заместник-министъра на културата,
по което е образувано адм. д. № 10709/2020 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХХІІІ тричленен състав.
9284
Административният съд – Стара Загора, VIII
състав, съобщава, че по жалба против Решение № 919 от 25.05.2017 г. по протокол № 22 от
25.05.2017 г. на Общинския съвет – Стара Загора, с
което е одобрен проект за ПУП – изменение на ПР
и ПЗ за новообразуваните имоти от територията на
кв. Железник, Стара Загора, в частта му, с която
е одобрен ПУП – ПРЗ по отношение на имот с
идентификатор 68858.501.87, за който са отредени
УПИ I-87 и УПИ IX-87 в кв. 685, е образувано адм.
дело № 491/2020 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.01.2021 г. от 14,30 ч. Указва на заинтересованите страни, че имат право в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ да
се конституират като ответници по делото, като
подадат заявление в Административния съд – Стара Загора, което да отговаря на изискванията на
чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
9258
Варненският районен съд, 40 състав, призовава Ирина Авеноровна Коновалова, родена на
21.06.1968 г., гражданка на Руската федерация,
сега с неизвестен адрес, като ответница по
предявения от „Бяла Паласе сървисиз“ – ООД,
иск по гр.д. № 12280/2020 г. по описа на ВРС,
40 състав. Ответницата Ирина Авеноровна Коновалова да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
от ГПК, като указва на призованото лице, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в съда, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея от деловодството на 40 състав на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК.
9239
Районният съд – Костинброд, ІІ състав, уведомява Сандра Корковски, родена на 11.11.1975 г., с
неизвестен адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, за връчване на искова молба и приложенията към нея като ответница по гр.д. № 805/2020 г.,
иск за развод, заведено от Павел Стоев Тенев.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9265
Софийският районен съд, 37 състав, указва
на Гулфам Назир (Nazir Ghilfam), гражданин на
Пакистан, роден на 15.06.1993 г., че срещу него е
образувано гр. д. № 16558 по описа за 2018 г. по
искане на Мария Иванова Благоева, като той е
длъжен в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в
сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получи исковата молба по делото за
отговор в едномесечен срок.
9240
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Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 1867/2020 г., II
гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 23777 от 21.08.2020 г. против Тодор Павлов
Ташев, Стойка Тодорова Ташева, „Томи Арт
Строй“ – ООД, „Ти Джи Козметикс“ – ООД, с
което са предявени осъдителни субективно пасивно съединени искове с правна квалификация
чл. 153 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 944 024,36 лв., както следва:
От Стойка Тодорова Ташева и Тодор Павлов
Ташев на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в
размер 73 650 лв.:
– сумата в размер 583 лв., представляваща
пазарна стойност на недвижим имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 160, том 2, рег. № 2652/3.06.2009 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 57, том 34,
дв. вх. рег. № 13335, и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 138, том 101,
дв. вх. рег. № 35698/29.11.2019 г.;
– сумата в размер 1833 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 198, том 2, рег. № 2883/17.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 73, том 35, дв. вх. рег.
№ 12669, и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 145, том 2,
рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41, дв. вх. рег. № 15225
от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1835 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 197, том 2, рег. № 2882/17.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 74, том 35, дв. вх. рег.
№ 12670 от 17.05.2013 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 134, том 41, дв. вх. рег.
№ 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в общ размер 6628 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлени имоти към датата
на отчуждаването им, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 196, том 2, рег. № 2881/17.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 75, том 35, дв. вх. рег.
№ 12671 от 17.05.2013 г., и отчуждени с нотари
ален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 134, том 41, дв. вх. рег.
№ 15225 от 11.05.2018 г.;
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– сумата в общ размер 5676 лв., представляваща пазарна стойност на поземлени имоти
към датата на отчуждаването им, придобити с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 195, том 2, рег. № 2880/17.05.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 76, том 35,
дв. вх. рег. № 12672, и отчуждени с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 609 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 7, том 3, рег. № 2928/20.05.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 191, том 35,
дв. вх. рег. № 12872, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 2447 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 6, том 3, рег. № 2927/20.05.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 192, том 35,
дв. вх. рег. № 12873, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 795 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 5, том 3, рег. № 2926/20.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 193, том 35, дв. вх. рег.
№ 12874 от 20.05.2013 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 795 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 4, том 3, рег. № 2925/20.05.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 20, том 36,
дв. вх. рег. № 12912, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1407 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
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акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 171, том 3, рег. № 4185/8.07.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 35, том 51,
дв. вх. рег. № 18051, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1834 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 196, том 6, рег. № 7607/17.12.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 83, том 102,
дв. вх. рег. № 35262, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 2138 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 70, том 2, рег. № 1887/25.03.2014 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 194, том 19,
дв. вх. рег. № 7184, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1101 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 81, том 2, рег. № 1905/27.03.2014 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 163, том 20,
дв. вх. рег. № 7480, и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1711 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 93, том 2, рег. № 2670/23.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 168, том 37, дв. вх. рег.
№ 13067/26.05.2014 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1102 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 130,
том 4, рег. № 4381/7.08.2014 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прех-
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върляния“ под акт № 103, том. 61, дв. вх. рег.
№ 21118/7.08.2014 г., и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“, под акт № 138, том 101,
дв. вх. рег. № 35698/29.11.2019 г.;
– сумата в размер 607 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 165, том 5, рег. № 5787/29.09.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 4, том 77, дв. вх. рег.
№ 26316/29.09.2014 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 104, том 1, рег. № 1207/20.02.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 67, том 13,
дв. вх. рег. № 5310/20.02.2018 г.;
– сумата в размер 898 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 122, том 6, рег. № 6196/4.11.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 31, том 89, дв. вх. рег.
№ 30600/4.11.2014 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1038 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 123, том 6, рег. № 6200/4.11.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 69, том 89, дв. вх. рег.
№ 30649/4.11.2014 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 4890 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 81, том 1, рег. № 724/13.02.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 171, том 9, дв. вх. рег.
№ 3708/13.02.2015 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1833 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 43, том 3, рег. № 2456/29.04.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 165, том 32, дв. вх. рег.
№ 11715 от 29.04.2015 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
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в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 2142 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 92, том 4, рег. № 3793/24.06.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 1, том 51, дв. вх. рег.
№ 18183 от 24.06.2015 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1713 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 44, том 1, рег. № 484/29.01.2016 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 186, том 4, дв. вх. рег.
№ 2090 от 29.01.2016 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 1529 лв., представляваща
пазарна стойност на поземлен имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 162, том 1, рег. № 1415/11.03.2016 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 3, том 17, дв. вх. рег.
№ 6416 от 11.03.2016 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 306 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на 1/3 ид. ч.
поземлен имот към датата на отчуждаването
му, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 65, том 2, рег.
№ 1908/4.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“
под акт № 24, том 25, дв. вх. рег. № 9231 от
4.04.2016 г., и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 145, том
2, рег. № 3341/11.05.2018 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41, дв. вх. рег.
№ 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 2200 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на поземлен
имот към датата на отчуждаването му, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 123, том 3, рег. № 3362/9.06.2016 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 66, том
47, дв. вх. рег. № 17062 от 9.06.2016 г., и отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 145, том 2, рег. № 3341/11.05.2018 г.,
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вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 134, том 41,
дв. вх. рег. № 15225 от 11.05.2018 г.;
– сумата в размер 14 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отч у ж да ва не на лек а вт омоби л марк а и мо дел „Мерцедес МЛ 320 ЦДИ 4 МАТИК“, рег.
№ РВ 5868 РР, рама № W DC1641221A099592,
двигател № 64294040126697, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация: 10.05.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС,
сключен на 26.12.2012 г., и отчужден с договор
за покупко-продажба от 3.02.2015 г.;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка и модел „БМВ 525 Д“,
рег. № РВ 8387 МТ, рама № WBANX51080CT63591,
двигател: без номер, цвят: тъмносин, дата на
първоначална регистрация: 12.11.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС,
сключен на 11.08.2011 г., и отчужден с договор
за покупко-продажба от 13.08.2014 г.
От Стойка Тодорова Ташева и Тодор Павлов
Ташев на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
265 301 лв.:
– поземлен имот № 050318 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,026 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 002038,
имот № 50317, имот № 050421, имот № 050307
и имот № 050319, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 81, том
5, рег. № 6081/5.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 107, том 85, дв. вх. рег. № 28719,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1997 лв.;
– поземлен имот № 050319 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,729 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050320, имот
№ 002038, имот № 050318 и имот № 050307, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том 5, рег. № 6079/5.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 109, том 85,
дв. вх. рег. № 28721, с пазарната стойност към
настоящия момент в размер 1141 лв.;
– поземлен имот № 050301 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,315 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050303,
имот № 050302, имот № 050300, имот № 050299,
имот № 000112 и имот № 002040, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 80, том 5, рег. № 6080/5.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 113, том 85,
дв. вх. рег. № 28726, с пазарната стойност към
настоящия момент в размер на 1528 лв.;
– поземлен имот № 050302 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,778 дка, с начин на трайно ползване: овощна
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градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050304,
имот № 000114, имот № 050300, имот № 050301
и имот № 050303, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 82,
том 5, рег. № 6085/5.12.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 114, том 85, дв. вх. рег.
№ 28730, с пазарна стойност към настоящия
момент е 1834 лв.;
– поземлен имот № 050300 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,223 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050302,
имот № 000114, имот № 050298, имот № 050299
и имот № 050301, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 84, том
5, рег. № 6087/5.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 115, том 85, дв. вх. рег. № 28733,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1467 лв.;
– поземлен имот № 050295 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,237 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050296, имот
№ 050290, имот № 050294 и имот № 000112 и поземлен имот № 050315 по плана за земеразделяне,
в землището на гр. Перущица с площ 2,509 дка,
с начин на трайно ползване: овощна градина,
четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050316, имот № 000112,
имот № 050314 и имот № 002038, придобити с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том 5, рег. № 6086/5.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 116, том
85, дв. вх. рег. № 28734, с пазарна стойност към
настоящия момент в общ размер 3793 лв.;
– поземлен имот № 050290 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,242 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050296,
имот № 000114, имот № 050444, имот № 050294
и имот № 050295, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 95, том
5, рег. № 6141/7.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 126, том 85, дв. вх. рег. № 29047,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2140 лв.;
– поземлен имот № 050403 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 3,725 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 000114, имот № 050304, имот № 002040 и имот
№ 000153, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 104, том 5,
рег. № 6230/9.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 154, том 87, дв. вх. рег. № 29401,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2459 лв.;
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– поземлен имот № 050311 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 1,729 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 050312, имот № 050309, имот № 050310 и имот
№ 002038, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 105, том 5,
рег. № 6231/9.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 156, том 87, дв. вх. рег. № 29404,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1141 лв.;
– поземлен имот № 050313 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,731 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050314,
имот № 000112, имот № 050312 и имот № 002038,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижим имот № 144, том 5, рег. № 6399/19.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 96, том
91, дв. вх. рег. № 30648, с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1143 лв.;
– поземлен имот № 050294 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,210 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050295,
имот № 050290, имот № 050444, имот № 050293
и имот № 000112, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти № 145, том 5, рег.
№ 6400/19.12.2011 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“
под акт № 99, том 91, дв. вх. рег. № 30652 от
20.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 1459 лв.;
– поземлен имот № 050317 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 0,865 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 050318, имот № 002038, имот № 001138 и имот
№ 050421, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 146, том 5,
рег. № 6401/19.12.2011 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 92, том 91, дв. вх. рег. № 30641 от
20.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 571 лв.;
– поземлен имот № 050444 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,852 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050443,
имот № 000114, имот № 050290, имот № 050294
и имот № 050293, който имот е образуван от
имот № 050289, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 6, том
6, рег. № 6636/28.12.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 184, том 95, дв. вх. рег.
№ 31967 от 29.12.2011 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1222 лв.;
– поземлен имот № 050304 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,704 дка, с начин на трайно ползване: овощна

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050403,
имот № 000114, имот № 050302, имот № 050303
и имот № 002040, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 81, том
1, рег. № 826/28.02.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 49, том 10, дв. вх. рег. № 3735 от
28.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 2445 лв.;
– поземлен имот № 050296 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
7,409 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050297,
имот № 000114, имот № 050290, имот № 050295
и имот № 000112, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 80, том
1, рег. № 825/28.02.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 50, том 10, дв. вх. рег. № 3736 от
28.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 4890 лв.;
– поземлен имот № 050299 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,315 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050301,
имот № 050300, имот № 050298, имот № 050297
и имот № 000112, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 83, том
1, рег. № 828/28.02.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 51, том 10, дв. вх. рег. № 3737 от
28.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 1530 лв.;
– поземлен имот № 050314 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 1,730 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, при граници имот № 050315,
имот № 000112, имот № 050313 и имот № 002038,
четвърта категория на земята, в местността
Герена, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том 1,
рег. № 824/28.02.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 52, том 10, дв. вх. рег. № 3738 от
28.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 1142 лв.;
– поземлен имот № 050309 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 0,867 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 000112, имот № 050308, имот № 050311 и имот
№ 050312, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 82, том 1,
рег. № 827/28.02.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 76, том 10, дв. вх. рег. № 3779 от
28.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 572 лв.;
– поземлен имот № 050303 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 1,851 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 050304, имот № 050302, имот № 050301 и имот
№ 002040, придобит с нотариален акт за покуп-
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ко-продажба на недвижим имот № 100, том 1,
рег. № 1007/9.03.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния под акт № 108, том 12, дв. вх. рег. № 4612,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1222 лв.;
– поземлен имот № 050045 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,163 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 000112,
имот № 050089 и имот № 002040, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96, том 1, рег. № 999/9.03.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 112, том
12, дв. вх. рег. № 4618, с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1428 лв.;
– поземлен имот с № 050443 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,852 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050288, имот
№ 000114, имот № 050444 и имот № 050293, който
имот е образуван от имот № 050289 и поземлен
имот с № 050293 по плана за земеразделяне, в
землището на гр. Перущица с площ 2,317 дка, с
начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена,
при граници: имот № 050294, имот № 050444,
имот № 050443, имот № 050288, имот № 050287
и имот № 000112, придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 108, том
1, рег. № 1063/14.03.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 115, том 13, дв. вх. рег. № 4971, с
пазарна стойност към настоящия момент в общ
размер 2751 лв.;
– поземлен имот № 050308 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 0,865 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 000112, имот № 001138, имот № 050310 и имот
№ 050309, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 185, том 1,
рег. № 1695/23.04.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „ Прехвърляния“ под акт № 58, том 23, дв. вх. рег. № 8435,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 571 лв.;
– поземлен имот № 050297 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
4,164 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050298,
имот № 000114, имот № 050296, имот № 000112
и имот № 050299, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 105, том
3, рег. № 4386/5.09.2012 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 27, том 58, дв. вх. рег. № 20785,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2748 лв.;
– поземлен имот № 050298 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 2,315 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земя-
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та, в местността Герена, при граници: имот
№ 050300, имот № 000114, имот № 050297 и имот
№ 050299, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 23, том 4, рег.
№ 5145/9.10.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“
под акт № 162, том 67, дв. вх. рег. № 24078 от
9.10.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 1530 лв.;
– поземлен имот № 050291 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ 2,777
дка, с начин на трайно ползване: овощна градина,
четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050287, имот № 050286,
имот № 050442 и имот № 000112, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 107, том 5, рег. № 6759/19.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 164, том 91, дв.
вх. рег. № 32437/20.12.2012 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1833 лв.;
– поземлен имот № 050442 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,315 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050291,
имот № 000112, имот № 001138, имот № 050441
и имот № 050286, който имот е образуван от
имот № 050285, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 1, том
1, рег. № 22/3.01.2013 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 23, том 1, дв. вх. рег. № 40,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1530 лв.;
– поземлен имот № 050320 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
0,865 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050321,
имот № 002038, имот № 050319, имот № 050307
и имот № 002040, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 156, том
1, рег. № 1448/14.03.2013 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 172, том 16, дв. вх. рег. № 6153,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 571 лв.;
– поземлен имот № 050441 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,315 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 001138, имот
№ 050442, имот № 050286 и имот № 000114, който
имот е образуван от имот № 050285, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 72, том 2, рег. № 2076/12.04.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 52, том 25, дв.
вх. рег. № 9127 от 12.04.2013 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1530 лв.;
– поземлен имот № 050288 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,389 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050443,
имот № 000114, имот № 050286, имот № 050287
и имот № 050293, придобит с нотариален акт за
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покупко-продажба на недвижим имот № 71, том
2, рег. № 2075/12.04.2013 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 79, том 25, дв. вх. рег. № 9161 от
12.04.2013 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 917 лв.;
– поземлен имот № 100164 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ 6,084
дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта
категория на земята, в местността Бърдото, при
граници: имот № 100165, имот № 000318, имот
№ 100058 и имот № 000318, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 36, том 3, рег. № 3193/31.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 79, том 39, дв. вх. рег.
№ 14667, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 4515 лв.;
– недвижим имот – сграда с идентификатор:
66809.50.32.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево, ПК 4227, със
застроена площ 55 кв. м, брой етажи – 1, която
е разположена в поземлен имот с идентификатор: 66809.50.32, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 59, том
4, рег. № 4896/8.08.2013 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 132, том 59, дв. вх. рег.
№ 21174/9.08.2013 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 6000 лв.;
– поземлен имот № 100056 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,389 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория земя, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100058, имот № 100166,
имот № 100054 и имот № 000318, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 30, том 7, рег. № 7683/19.12.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 131, том
103, дв. вх. рег. № 35680, с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 917 лв.;
– поземлен имот № 050421 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 2,231 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 050307, имот № 050473, имот № 001138 и имот
№ 002040, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 42, том 7, рег.
№ 7729/20.12.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“
под акт № 199, том 104, дв. вх. рег. № 37400 от
20.12.2013 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 1473 лв.;
– поземлен имот № 100033 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 4,168 дка, с начин на трайно ползване:
нива, четвърта категория на земята, в местността Бърдото, при граници: имот № 100034,
имот № 100035, имот № 000318, имот № 100031
и имот № 000318, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 29, том
1, рег. № 423/24.01.2014 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 32, том 4, дв. вх. рег. № 1483,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2751 лв.;
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– самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56784.517.206.1.49 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, с адрес на
имота в гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Ген. Кюркчиев № 14, ет. 1, гараж Г3, с предназначение
на обекта: гараж в сграда на едно ниво с площ
16,90 кв. м, ведно с прилежащи части: 0,51%
ид.ч. от общите части на сграда № 1, в която
се намира обектът, разположена в поземлен
имот с идентификатор: 56784.517.206, с адрес на
поземления имот в гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 14 – 16, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 22, том
3, рег. № 2570/29.04.2014 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 125, том 31, дв. вх. рег.
№ 11062/30.04.2014 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 15 000 лв.;
– поземлен имот № 050312 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 2,162 дка, с начин на трайно ползване:
овощна градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот
№ 050492, имот № 000112, имот № 050470 и имот
№ 002038, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 138, том 2,
рег. № 2181/10.04.2014 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 159, том 25, дв. вх. рег. № 9148,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1427 лв.;
– поземлен имот № 100030 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 4,816 дка, с начин на трайно ползване:
нива, четвърта категория на земята, в местността Бърдото, при граници: имот № 100031,
имот № 000318, имот № 100029, имот № 100028
и имот № 000318, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 181, том
3, рег. № 3625/20.06.2014 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 161, том 46, дв. вх. рег.
№ 16056, с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 3179 лв.;
– поземлен имот с № 100126 по плана за
земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 2,777 дка, с начина на трайно ползване:
нива, четвърта категория земя, в местността
Бърдото, при граници: имот № 100127, имот
№ 000318 и имот № 000488, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 130, том 4, рег. № 4381/7.08.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 103, том 61, дв.
вх. рег. № 21118/7.08.2014 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1833 лв.;
– поземлен имот с № 281253 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,606 дка, с начина на трайно ползване: лозе,
осма категория земя, в местността Каменки, при
граници: имот № 281299, имот № 281266, имот
№ 281254 и имот № 000677, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 165, том 5, рег. № 5787/29.09.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 4, том 77, дв. вх. рег.
№ 26316/29.09.2014 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1060 лв.;
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– поземлен имот с № 909465 по плана за
земеразделяне в землището на гр. Перущица
с площ 3,676 дка, с начин на трайно ползване:
лозе, четвърта категория земя, в местността Банова могила, при граници: имот № 909450, имот
№ 001110, имот № 909437, имот № 909447, имот
№ 909465 и имот № 909459, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 165, том 5, рег. № 5787/29.09.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 4, том 77, дв. вх. рег.
№ 26316/29.09.2014 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 2426 лв.;
– поземлен имот № 100166 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,336 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория земя, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100058, имот № 000318,
имот № 100054 и имот № 100056, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 173, том 5, рег. № 5539/1.10.2014 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 17, том 78,
дв. вх. рег. № 27441/1.10.2014 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер 1542 лв.;
– поземлен имот № 100058 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с
площ 4,632 дка, с начин на трайно ползване:
нива, четвърта категория земя, в местността
Бърдото, при граници: имот № 100164, имот
№ 000318, имот № 100166, имот № 100056 и
имот № 000318, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 200,
том 5, рег. № 5628/6.10.2014 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 139, том 79, дв. вх. рег.
№ 27968/6.10.2014 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 3057 лв.;
– поземлен имот № 100060 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
1,852 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория земя, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100078, имот № 000318,
имот № 100076 и имот № 100077, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 52, том 1, рег. № 401/27.01.2015 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 32, том 5, дв.
вх. рег. № 1812/27.01.2015 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1222 лв.;
– поземлен имот № 100077 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,266 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория земя, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100090, имот № 100078,
имот № 100076 и имот № 000318, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 52, том 1, рег. № 401/27.01.2015 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 32, том 5, дв.
вх. рег. № 1812/27.01.2015 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1496 лв.;
– поземлен имот № 909437 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ 1,378
дка, с начин на трайно ползване: лозе, четвърта
категория земя, в местността Банова могила,
при граници: имот № 909449, имот № 001110,
имот № 909193 и имот № 909447, придобит с но-
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тариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 100, том 1, рег. № 667/9.02.2015 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в
книга „Прехвърляния“ под акт № 88, том 8, дв.
вх. рег. № 3144/9.02.2015 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 910 лв.;
– поземлен имот № 100059 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
6,482 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория земя, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100049, имот № 000318,
имот № 100055 и имот № 100048, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7, том 2, рег. № 1227/11.03.2015 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив,
в книга „Прехвърляния“ под акт № 194, том 16,
дв. вх. рег. № 6240/11.03.2015 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер 4278 лв.;
– поземлен имот № 100046 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,502 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, в местността
Бърдото, при граници: имот № 100055, имот
№ 000318 и имот № 100045, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 186, том 1, рег. № 1351/20.03.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 93, том 20, дв. вх. рег.
№ 7391 от 21.03.2015 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1651 лв.;
– поземлен имот № 050307 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,978 дка, с начин на трайно ползване: овощна
градина, четвърта категория на земята, в местността Герена, при граници: имот № 050318,
имот № 050421, имот № 002040, имот № 050320
и имот № 050319, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 72, том
2, рег. № 1955/17.04.2015 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 15, том 29, дв. вх. рег. № 10374 от
17.04.2015 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 2626 лв.;
– поземлен имот № 100036 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
5,187 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, в местността
Бърдото, при граници: имот № 100037, имот
№ 000318, имот № 100035, имот № 100034 и имот
№ 000318, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, том 2,
рег. № 2544/19.05.2015 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 9, том 41, дв. вх. рег. № 14742 от
26.05.2015 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 3423 лв.;
– поземлен имот № 100045 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
0,925 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория на земята, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100055, имот № 100046 и
имот № 000318, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 51, том
5, рег. № 4680/12.08.2015 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 174, том 66, дв. вх. рег.
№ 24055 от 12.08.2015 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 611 лв.;
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– 1/4 идеална част от поземлен имот № 100050
по плана за земеразделяне в землището на
гр. Перущица с площ 3,522 дка, с начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, в
местността Бърдото, при граници: имот № 100051,
имот № 000318, имот № 100049, имот № 100048 и
имот № 000318, придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 165, том
6, рег. № 7261/23.12.2015 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 49, том 117, дв. вх. рег.
№ 41214 от 23.12.2015 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 581 лв.;
– поземлен имот № 100039 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
3,890 дка, с начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, в местността
Бърдото, при граници: имот № 100040, имот
№ 00041, имот № 000318, имот № 100037 и имот
№ 000318, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 162, том 2, рег.
№ 2698/9.05.2016 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“
под акт № 113, том 36, дв. вх. рег. № 13193 от
9.05.2016 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 2567 лв.;
– поземлен имот № 100048 по плана за земеразделяне в землището на гр. Перущица с площ
2,501 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория на земята, в местността Бърдото,
при граници: имот № 100050, имот № 100049,
имот № 100059 и имот № 000318, придобит с
нотариален акт за замяна на недвижим имот
№ 173, том 3, рег. № 3703/21.06.2016 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 41, том 52, дв. вх. рег.
№ 18823 от 21.06.2016 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1651 лв.;
– 2/3 ид.ч. от поземлени имоти, както следва:
с идентификатор № 56784.237.90 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с
адрес на имота в гр. Пловдив, п.к. 4000, местност
Прослав, с площ на имота 435 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), и 69/2943 ид.ч. от поземлен имот с пълен
идентификатор № 56784.237.108 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с адрес на имота в гр. Пловдив, п.к. 4000,
местност Прослав, с площ 2943 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том 10,
рег. № 7206/19.10.2016 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пловдив, в книга „Прехвърляния“ под акт № 62, том 93, дв. вх. рег. № 33229
от 20.10.2016 г., ведно с построената върху тях
„еднофамилна жилищна сграда с допълващо
застрояване – гараж, сключено със застрояването в УПИ IX-237.91, жилищно строителство“
в УПИ VIII-237.90, жилищно строителство, от
кв. 2 по ПУП – ПРЗ на местност Прослав, район
„Западен“, ПИ с идентификатор: 56784.237.90 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив, със ЗП = 145,35 кв. м, РЗП =
257,85 кв. м и Нсгр. = 7,90 м и Нбило = 9,50 м,
с пазарна стойност към настоящия момент за
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2/3 ид.ч. от поземлените имоти и построената
еднофамилна жилищна сграда в общ размер
150 000 лв.
От Стойка Тодорова Ташева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 1250 лв.:
– сумата в размер 500 лв., представляваща равностойността на 5 дружествени дяла от капитала
на „Томи арт строй“ – ООД, ЕИК 203211563, със
седалище и адрес на управление в гр. Перущица,
община Перущица, област Пловдив, ул. Отец
Леонитий № 3;
– сумата в размер 250 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Ти Джи Козметикс“ – ООД, ЕИК
201380326, със седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18, ет. 3, ап. 7;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
предоставени и възстановени лични вноск и
на Стойка Тодорова Ташева от „Ти Джи Козметикс“ – ООД, ЕИК 201380326, със седалище
и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Ген.
Кюркчиев № 18, ет. 3, ап. 7.
От Тодор Павлов Ташев на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска в размер 1250 лв.:
– сумата в размер 500 лв., представляваща равностойността на 5 дружествени дяла от капитала
на „Томи арт строй“ – ООД, ЕИК 203211563, със
седалище и адрес на управление в гр. Перущица,
община Перущица, област Пловдив, ул. Отец
Леонитий № 3;
– сумата в размер 250 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Ти Джи Козметикс“ – ООД, ЕИК
201380326, със седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18, ет. 3, ап. 7;
– сумата в размер 500 лв., представляваща предоставени и възстановени лични вноски на Тодор
Павлов Ташев от „Ти Джи Козметикс“ – ООД,
ЕИК 201380326, със седалище и адрес на управ
ление в гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18,
ет. 3, ап. 7.
От Тодор Павлов Ташев на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 69 450,99 лв.:
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
паричната равностойност на продадените от Тодор
Павлов Ташев дружествени дялове от капитала
на „Атланта кар 1“ – ООД, с ЕИК 160095146,
отчуждени с договор за покупко-продажба на
дружествени дялове от 11.02.2011 г.;
– сумата в размер 59 450,99 лв., представляваща
извършени вноски от трети лица в периода от
2012 г. до 2014 г. вкл. по разплащателна сметка
в левове, открита на 21.02.2012 г. и закрита на
19.07.2017 г. с титуляр Тодор Павлов Ташев.
От Стойка Тодорова Ташева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 21 710 лв.:
– сумата в размер 20 710 лв., представляваща
извършени вноски по спестовна сметка, открита
на 12.08.2010 г. и закрита на 9.12.2014 г. с титуляр
Стойка Тодорова Ташева;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
извършена вноска на каса на 6.03.2014 г. в спестовен влог в левове, открит на 16.01.2013 г. с
титуляр Стойка Тодорова Ташева.
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От Тодор Павлов Ташев на основание чл. 147 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 214 129,20 лв.:
– сумата в общ размер 8767 лв., представляваща сбор от иззети лични средства при извършен
обиск на Тодор Павлов Ташев по реда на чл. 164
от НПК, извършен на 1.03.2019 г. от разследващ
орган при отдел „Икономическа полиция“ на
ОД – МВР – гр. Пловдив;
– сумата в размер 205 362,20 лв., представ
ляваща левовата равностойност на иззети лични
средства от сейф с номер „041“ с ползвател М.
Т. Т. и пълномощник Тодор Павлов Ташев при
извършено на 1.03.2019 г. претърсване и изземване
по реда на чл. 163 от НПК в обществен трезор на
банков клон от разследващ орган при отдел „Икономическа полиция“ на ОД – МВР – гр. Пловдив.
От Стойка Тодорова Ташева на основание
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 244 283,17 лв.:
– сумата в размер 244 283,17 лв., представляваща левовата равностойност на иззети лични
средства от сейф с номер „027“ с ползвател Стойка
Тодорова Ташева при извършено на 1.03.2019 г.
претърсване и изземване по реда на чл. 163 от
НПК в обществен трезор на банков клон от
разследващ орган при отдел „Икономическа
полиция“ на ОД – МВР – гр. Пловдив.
От „Томи арт строй“ – ООД, ЕИК 203211563,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 15 000 лв.:
– поземлен имот с идентификатор № 53833.5.87
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Оризари, община „Родопи“ – нива, с
площ 6668 кв. м, четвърта категория земя, в
местността Текен пара, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 133, том 4, рег. № 6757/17.09.2018 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пловдив, в книга
„Прехвърляния“ под акт № 150, том 85, с дв.
вх. рег. № 30407/17.09.2018 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 15 000 лв.
От „Ти Джи Козметикс“ – ООД, ЕИК 201380326,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 38 000 лв.:
– сумата в размер 38 000 лв., представляваща
предоставени и невъзстановени лични вноски от
Стойка Тодорова Ташева и Тодор Павлов Ташев
на дружество „Ти Джи Козметикс“ – ООД, ЕИК
201380326, със седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18, ет. 3, ап. 7.
Първото съдебно заседание по делото ще
се проведе на 1.03.2021 г. от 9 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести
септември № 167.
Всички заинтересовани от производството
лица могат да предявят своите претенции върху процесното имущество чрез предявяване на
иск в срок един месец преди датата на първото
съдебно заседание.
9236
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 23 състав,
на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 3735/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
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имущество (КПКОНПИ) срещу Стефан Михов
Гоцев и Маргарет Вахан Агопян за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество, описано, както следва:
Имущество, предмет на искането:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стефан Михов Гоцев,
ЕГН 8812146320, с цена на иска 7400 лв.:
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове във
„Веретрагна“ – ЕООД, ЕИК 204773847, собственост на Стефан Михов Гоцев.
Лек автомобил „Хонда“, модел „Акорд Седан“
с рег. № А3805МТ, рама № JHMCN15204C215903,
двигател № N22A11016212, цвят: черен, дата на първоначална регистрация 17.12.2004 г. Автомобилът е
собственост на Стефан Михов Гоцев и е придобит
с договор за покупко-продажба и фактура № 646
от 26.02.2016 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 5900 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стефан Михов
Гоцев, ЕГН 8812146320, с цена на иска 122 325,61 лв.:
Сумата в общ размер 19 391,50 лв., представляваща част от заплатената цена за закупуване
на недвижим имот, представляващ апартамент
№ 11, намиращ се в София, район „Люлин“,
ж. к. Люлин 6, с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 015, т. 01, рег.
№ 120, дело № 05/2017 г. на нотариус № 047
(акт № 124, т. 2, н. д. № 764/2017 г., вписан в
СВ – София, вх. рег. № 1369/18.01.2017 г.).
Сумите общо в размер 4374 лв., внесени от
титуляря в периода 30.08.2017 г. – 6.02.2019 г. по
разплащателна сметка с дебитна карта в левове
IBAN № BG74RZBB91551007751237 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Стефан
Михов Гоцев.
Су мата в размер 4790 лв., представл яваща извършени погаси телни вноск и по разп ла щат ел на сме т к а о т т и т ул я ря в периода
21.02.2017 г. – 6.02.2019 г. по кредитна карта
в левове IBAN № BG89R ZBB91551007751258 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
С у м а т а в р а з м е р 6 0 8 0 , 32 л в., п р е д с т а в л я в а щ а вне с ен а с у м а н а к ас а в пе риод а
2.03.2017 г. – 31.12.2017 г. по разплащателна сметка в левове IBAN № BG59RZBB91551007751216 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев, непреобразувана в друго
имущество.
Сумата в общ размер 10 187,58 лв., представляваща погасителни вноски по кредит за периода
2.03.2017 г. – 6.02.2019 г. по разплащателна сметка в левове IBAN № BG59RZBB91551007751216 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата в размер 614,11 евро с левова равностойност 1201,09 лв., представляваща внес ена с у ма на к ас а о т т и т ул я ря в периода
4.08.2011 г. – 2.10.2013 г. по разплащателна сметка в евро IBAN № BG77STSA93000019661283 в
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„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата общо в размер 1543,63 евро с лев о в а р а вн о с т о й н о с т 3 0 2 2 л в., п р ед с т а в л яваща внесени су ми о т т и т ул я ря в периода
15.10.2012 г. – 25.03.2013 г. по дебитна карта
в евро IBA N № BG42UNCR70001520734856 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стефан
Михов Гоцев.
Сумата в размер 387,65 лв., внесена от трето
лице по разплащателна сметка в левове IBAN
№ BG73SOM B91 3 010 6 0 821 501 в „О б щ и нс к а
банка“ – АД, с титуляр Стефан Михов Гоцев,
непреобразувана в друго имущество.
Сумата общо в размер 7535,21 евро с левова ра внос т ой нос т 14 737,58 л в., п редс тав л я ва ща вне с ен и с у м и на к ас а в периода
26.10.2010 г. – 31.12.2013 г. по разплащателна
сметка в евро IBAN № BG49CECB979014A2233800
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Стефан Михов Гоцев.
Сумата общо в размер 3690,70 евро с левова равностойност 7218,38 лв., представляваща
полу чени преводи от трети лица в периода
16.02.2011 г. – 2.01.2014 г. по разплащателна сметка в евро IBAN № BG49CECB979014A2233800 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата общо в размер 5195,17 евро с левова ра внос т ой нос т 10 160,87 л в., п редс тавляваща внесени суми от титуляря в периода
16.12.2013 г. – 8.12.2016 г. по разп лащателна
сметка в евро IBAN № BG25FINV91501016058574
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата общо в размер 9187,64 евро (сума
в размер 1263,21 евро и 7924,43 евро) с левова
равностойност 17 990,62 лв., представляваща
полу чени преводи от трети лица в периода
9.04.2014 г. – 25.08.2015 г. по разп лащателна
сметка в евро IBAN № BG25FINV91501016058574
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
С у мат а в ра змер 2 076,26 евр о с левова
ра внос т ой нос т 4 0 61,81 л в., п редс та в л я ва ща
направени вноски по усвоен кредит в периода
25.10.2015 г. – 19.02.2016 г. по разплащателна
сметка в евро IBAN № BG25FINV91501016058574
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата в размер 9473,21 лв., представляваща
направени погасителни вноски по кредит в периода 25.10.2015 г. – 19.02.2016 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN № BG75FINV91501016696322
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Михов Гоцев.
Сумата в размер 9249 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по кредитната
карта в периода 2015 г. – 2016 г. по разплащателна сметка в левове с кредитна карта IBAN
№ BG36FINV915010BGNBBZSW в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Михов Гоцев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маргарет Вахан
Агопян, ЕГН 9305150490, с цена на иска 20 921,58 лв.:
Сумата в размер 18 891,30 лв., представляваща
внесена сума на каса в периода 30.08.2017 г. –
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6.08.2018 г. по разплащателна сметка с дебитна
карта в левове IBAN № BG72RZBB91551007699669
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Маргарет Вахан Агопян.
Сумата в размер 2030,28 лв., представляваща
внесена сума на каса в периода 5.06.2017 г. –
6.02.2019 г. по разплащателна сметка в левове с кредитна карта IBAN № BG64FINV915010BGNBERQA
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Маргарет Агопян.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху имуществото в едноседмичен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 19.03.2021 г. от 14 ч.
9172
Добричкият окръжен съд, търговско отделение, уведомява, че на основание чл. 679 ТЗ с
разпореждане № 260337 от 30.11.2020 г. по ч. т. д.
№ 180/2020 г. насрочва открито съдебно заседание
на 18.12.2020 г. от 10,30 ч. в съдебната сграда,
ет. 2, зала 6, за разглеждане искането на „Грийн
Ево“ – ЕООД, гр. Шабла, и искането на „Сънфлауърс – БГ Продукт“ – ООД, гр. Балчик, за
отмяна на решения на събранието на кредиторите
на длъжника „Сънфлауърс – БГ Продукт“ – ООД,
гр. Балчик, по т. д. № 59/2020 г. по описа на ДОС,
проведено на 19.11.2020 г.
9285
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския
закон призовава кредиторите на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК
825256346, да се явят по ч.т.д. № 737/2020 г., ХVІІІ
състав, за съдебно заседание на 26.01.2021 г. в 11 ч.
за разглеждане на подадена молба за отмяна на
решения на събрание на кредиторите на „Градски
транспорт – Пловдив“ – АД, в несъстоятелност,
проведено на 9.11.2020 г., по т.д. № 912/2008 г. по
описа на Окръжния съд – Пловдив.
9286

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
98. – Съветът на Адвокатската колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 30 и
31.01.2021 г. в 10 ч. в зала „Рилена“ – Дупница,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2020 г. и вземане
решение по него; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане
бюджета на съвета на колегията за финансовата
2021 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе в 11 ч.
на същите дати и на същото място.
9231
5. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1 във
връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно общо
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отчетно-изборно събрание на колегията на 30 и
31.01.2021 г. Събранието ще започне работа на
30.01.2021 г. в 9 ч. в комплекс „Фантазия“ – парк
„Кенана“, Хасково, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през 2020 г.;
2. доклад на контролния съвет за 2020 г.; 3. отчет
на дисциплинарния съд за 2020 г.; 4. приемане на
бюджет за 2021 г.; 5. обсъждане и вземане на решение по покана изх. № 108/22.10.2020 г., изпратена
по телепоща от ВАдвС – София, до Адвокатската
колегия – Хасково; 6. обсъждане и вземане на
решение по продължаване действието на Решение № 6 от общото събрание на адвокатите от
АК – Хасково, проведено на 25.01.2020 г.; 7. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната, който ще започне непосредствено
след приключване на работата по предходните
точки от дневния ред и ще продължи до 15 ч. на
30.01.2021 г. В случай че в 15 ч. пред изборното
бюро има негласували избиратели, те се допускат
до гласуване. Работата на събранието и изборът
на делегати ще продължат и на 31.01.2021 г. от
10 до 12 ч. в заседателната зала на Адвокатската
колегия в Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5. В
случай че в 12 ч. пред изборното бюро има негласували избиратели, те се допускат до гласуване;
8. разни. В случай че със закон или с друг акт на
държавен орган се въведе забрана за присъствено провеждане през 2021 г. на общите събрания
на адвокатите по колегии, на основание чл. 83,
ал. 1 от ЗА Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, свиква извънредно общо съб
рание на колегията на 30.01.2021 г. Събранието
ще започне работа на 30.01.2021 г. в 10 ч. на уеб
базирана онлайн платформа https://forum.hslaw.
bg при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2020 г.; 2. доклад на
контролния съвет за 2020 г.; 3. отчет на дисцип
линарния съд за 2020 г.; 4. приемане на бюджет
за 2021 г.; 5. обсъждане и вземане на решение
по покана изх. № 108/22.10.2020 г., изпратена по
телепоща от ВАдвС – София, до Адвокатската
колегия – Хасково; 6. обсъждане и вземане на
решение по продължаване действието на Решение № 6 от общото събрание на адвокатите от
АК – Хасково, проведено на 25.01.2020 г.; 7. разни.
9251
65. – Съветът на Адвокатската колегия – Ямбол, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на колегията на
30.01.2021 г. в 9 ч. в Синия салон на читалище
„Съгласие“ – Ямбол, при следния дневен ред: 1.
изслушване отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2020 г. и вземане на решение
по него; 2. изслушване доклада на контролния
съвет; 3. изслушване отчета на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
на бюджета за следващата финансова година;
5. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 6. разни. При липса на
кворум събранието се отлага за 10 ч.
9230
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