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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за
тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България
от Европейската комисия и втори Договор
за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на
комплекти за тест за антиген „всичко в едно“
за диагностика на COVID-19 на Република
България от Европейската комисия, приет
от 46-ото Народно събрание на 7 септември
2021 г.
Издаден в София на 10 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за
тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България
от Европейската комисия и втори Договор
за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на
комплекти за тест за антиген „всичко в едно“
за диагностика на COVID-19 на Република
България от Европейската комисия
Чл. 1. Ратифицира Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за
тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от
Европейската комисия, подписан на 24 март
2021 г. и на 26 март 2021 г.
Чл. 2. Ратифицира втори Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за
тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от
Европейската комисия, подписан на 7 април
2021 г. и на 9 април 2021 г.
Чл. 3. Приложение I към договора по чл. 1
(специфична/чувствителна информация) и
приложение I към договора по чл. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се
обнародват в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 7 септември 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5404

УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския
федерален политехнически институт в Лозана, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ и правителството на Република
България, приет от 46-ото Народно събрание
на 8 септември 2021 г.
Издаден в София на 10 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Швейцарск и я федера лен тех нологическ и
институт в Цюрих, Швейцарския федерален
политехнически институт в Лозана, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
правителството на Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския
федерален политехнически институт в Лозана, Софийски университет „Св. К лимент
Охридски“ и правителството на Република
България.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 8 септември 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5431
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УКАЗ № 241
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
бюдж ета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., приет от 46-ото Народно събрание
на 9 септември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюдж ета на държавното обществено осигуряване за
2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:
П О К А З АТ Е Л И
І.
1.
1.1.
2.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

Сума
(хил. лв.)
15 566 455,5

Осигурителни приходи

8 877 110,3

Осигурителни вноски

8 877 110,3

Неданъчни приходи

2.1.

Приходи и доходи от собственост

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.3.

Други приходи

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

5.

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

186 730,0
5 600,0
23 900,0
157 230,0
-1 040,0
178 643,3
6 325 011,9

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и
трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

15 566 455,5

1.

Разходи

15 559 055,5

1.1.

Пенсии

13 047 933,4

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет

1.1.3.

Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми
на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1.2.

Социални помощи и обезщетения

1.3.

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

12 869 140,2
177 593,2
1 200,0
2 063 654,9
447 275,0

1.3.1.

Разходи за персонал

91 747,6

1.3.2.

Издръжка

48 290,0

1.3.3.

Платени данъци, такси и административни санкции

550,0
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1.3.4.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1.3.5.

Капиталови разходи

1.3.6.

Други програми и дейности за осигуряване на заетост

1.4.

Отбрана и сигурност

2.

Предоставени трансфери

2.1.
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148,2
6 539,2
300 000,0
192,2
7 400,0

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

3 150,0

2.2.

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

4 000,0

2.2.1.

Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2.

За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за
социално осигуряване

1 000,0

2.3.

На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

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

0,0

“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума
6 298 154,5 хил. лв., както следва:
І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1.
1.1.
2.3.
4.

6 298 154,5

Осигурителни приходи

6 194 504,4

Осигурителни вноски

6 194 504,4

Други приходи
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

103 000,0
650,1

(2) Приема бюд жета на фон д „Пенсии“ по разходите и т рансферите на обща су ма
11 877 056,4 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 877 056,4

1.

Разходи

11 877 056,4

1.1.

Пенсии

11 876 523,5

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1.3.

Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми
на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1.2.

Социални помощи и обезщетения

11 875 323,5
1 200,0
532,9

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

-5 578 901,9

“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 766 791,9 хил. лв., както следва:
І.
1.
1.1.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

766 791,9

Осигурителни приходи

766 791,9

Осигурителни вноски

766 791,9

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на
обща сума 948 955,1 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

948 955,1

1.

Разходи

948 955,1

1.1.

Пенсии

948 953,5
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Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

948 953,5

Социални помощи и обезщетения

1,6

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

-182 163,2
“

§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите
и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:
І.
4.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

177 593,2
177 593,2

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

177 610,7

1.

Разходи

177 610,7

1.1.

Пенсии

177 593,2

1.1.2.
1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет
Социални помощи и обезщетения

177 593,2
17,5

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

-17,5

“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 245 893,1 хил. лв., както следва:
І.
1.
1.1.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

245 893,1

Осигурителни приходи

245 893,1

Осигурителни вноски

245 893,1

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и
трансферите на обща сума 62 494,3 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

62 494,3

1.

Разходи

58 144,3

1.1.

Пенсии

44 863,2

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.2.

Социални помощи и обезщетения

2.

Предоставени трансфери

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за
социално осигуряване

44 863,2
13 281,1
4 350,0
350,0

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

4 000,0

Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса
за социално осигуряване

1 000,0

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

183 398,8

“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 304 813,2 хил. лв., както следва:

С Т Р.
І.
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ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1.
1.1.
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1 304 813,2

Осигурителни приходи

1 304 813,2

Осигурителни вноски

1 304 813,2

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите
на обща сума 1 341 010,3 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 341 010,3

1.

Разходи

1 338 210,3

1.2.

Социални помощи и обезщетения

1 338 210,3

2.

Предоставени трансфери

2.1.

2 800,0

На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за
социално осигуряване

2 800,0

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

-36 197,1

“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 365 507,7 хил. лв., както следва:
І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

365 507,7

1.

Осигурителни приходи

365 107,7

1.1.

Осигурителни вноски

365 107,7

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума
711 611,5 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1.
1.2.

711 611,5

Разходи

711 611,5

Социални помощи и обезщетения

711 611,5

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

-346 103,8

“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 407 701,9 хил. лв., както следва:
І.
2.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Неданъчни приходи

6 407 701,9
83 730,0

2.1.

Приходи и доходи от собственост

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

23 900,0

Други приходи

54 230,0

2.3.
3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

5.

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

5 600,0

-1 040,0
6 325 011,9

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на
обща сума 447 717,2 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

447 717,2

1.

Разходи

447 467,2

1.3.

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

447 275,0

1.3.1.

Разходи за персонал

91 747,6

1.3.2.

Издръжка

48 290,0
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1.3.3.

Платени данъци, такси и административни санкции

1.3.4.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1.3.5.

Капиталови разходи

1.3.6.

Други програми и дейности за осигуряване на заетост

1.4.
2.
2.3.

С Т Р. 7
550,0
148,2
6 539,2

Отбрана и сигурност

300 000,0
192,2

Предоставени трансфери
На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0
250,0

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

5 959 984,7

“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г.:
1. от 1 януари до 24 декември – 300 лв.;
2. от 25 декември – 370 лв.“
§ 10. В чл. 12 след думите „2021 г.“ се поставя запетая и думите „- 380 лв.“ се заменят с
„както следва:
1. от 1 януари до 30 септември – 380 лв.;
2. от 1 октомври до 31 декември – 650 лв.“
§ 11. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 6:
а) в ал. 1 думите „февруари и март“ се заменят с „февруари, март и септември“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на
всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна
сума в размер на 120 лв.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
2. В § 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките
към тях се определя, както следва:
1. от 1 януари до 24 декември – 1440 лв.;
2. от 25 декември – 1500 лв.“
§ 12. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 17
КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2021 г.
П О К А З АТ Е Л И
І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

Сума
(хил. лв.)
15 656 739,9

1.

Приходи

9 153 084,7

1.1.

Осигурителни приходи

8 957 434,5

Осигурителни вноски

8 957 434,5

1.1.1.
1.2.

Неданъчни приходи

1.3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

2.
IІ.

Получени трансфери от централния/държавния бюджет
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

196 690,2
-1 040,0
6 503 655,2
15 629 281,8

1.

Разходи

15 621 881,8

1.1.

Пенсии

13 105 941,8

1.2.

Социални помощи и обезщетения

1.3.

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

1.3.1.

Разходи за персонал

2 068 154,9
447 592,9
91 870,1
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1.3.2.

Издръжка

1.3.3.

Платени данъци, такси и административни санкции

550,0

1.3.4.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

148,2

1.3.5.

Капиталови разходи

1.3.6.
1.4.
2.

48 485,4

6 539,2

Други програми и дейности за осигуряване на заетост
Отбрана и сигурност

192,2

Предоставени трансфери

7 400,0

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

27 458,1

ФИНАНСИРАНЕ

-27 458,1

Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-5 609,5
-21 848,6

Наличности в началото на периода (+)

97 374,6

Наличности в края на периода (-)

-119 223,2

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

Заключителни разпоредби
§ 13. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от
2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от
2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92,
99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77,
88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и
99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от
2020 г. и бр. 12, 19 и 21 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерът на пенсията за осигурителен
стаж и възраст се определя, като доходът, от
който се изчислява пенсията, се умножи с
процент:
1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж
без превръщане и съответната пропорционална
част от този процент за месеците осигурителен
стаж без превръщане;
2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж
и съответната пропорционална част от този
процент за месеците осигурителен стаж – за
осигурителния стаж, представляващ разлика

300 000,0

-

“
между общия осигурителен стаж, зачетен на
лицето, и стажа по т. 1.“
2. В чл. 75, ал. 1 числото „1,2“ се заменя
с „1,35“.
3. В чл. 79, ал. 1:
а) в т. 1 числото „0,4494“ се заменя с „0,5056“;
б) в т. 2 числото „0,3932“ се заменя с „0,4424“;
в) в т. 3 числото „0,3371“ се заменя с „0,3792“.
4. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7е:
„§ 7е. (1) Отпуснатите с начална дата до
24 декември 2021 г. включително пенсии се
преизчисляват от 25 декември 2021 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен
стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците
осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите
за трудова злополука и професионална болест,
отпуснати с начална дата до 24 декември
2021 г. включително, се преизчисляват от
25 декември 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва,
без да се променя доходът, от който е изчислена
пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната
уредба, действаща от датата на отпускането є
до 24 декември 2021 г. включително.
(3) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1
се извършва, ако това е по-благоприятно за
лицето.“
§ 14. Законът влиза в сила от 1 септември
2021 г., с изключение на § 9, § 11, т. 2 и § 13,
които влизат в сила от 25 декември 2021 г.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 9 септември 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5481
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УКАЗ № 242
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
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., приет от 46-ото Народно съб
рание на 10 септември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.)

„

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 446 312,9“;
б) таблицата се изменя така:
№ по
ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 446 312,9

1.

Здравноосигурителни приходи

5 105 415,1

1.1.

Здравноосигурителни вноски

3 325 304,1

1.2.

Трансфери за здравно осигуряване

1 780 111,0

2.

Неданъчни приходи

20 497,8

3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за:

83 400,0

3.1.

Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето

6 576,0

3.2.

Дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания
и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето

2 109,0

3.3.

Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

6 680,0

3.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

16 035,0

3.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и
6 от Закона за здравето

12 000,0

3.6.

Дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и
6 от Закона за здравето

2 000,0

3.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

38 000,0

4.

Трансфери от централния бюджет по чл. 5

2. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 446 312,9“;
б) таблицата се изменя така:

237 000,0

“
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„
№
по ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

II.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 446 312,9

1.

Разходи

5 446 312,9

1.1.

Текущи разходи

5 288 150,5

1.1.1.

Разходи за персонал

56 051,1

1.1.2.

Издръжка на административните дейности

30 640,0

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

1.1.3.1.

здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

268 710,9

1.1.3.2.

здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска
помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)

285 229,0

1.1.3.3.

здравноосигурителни плащания за дентална помощ

215 386,0

1.1.3.4.

здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

117 286,0

1.1.3.5.

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на
територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи
и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

1 357 000,0

1.1.3.5.1.

в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната

801 000,0

1.1.3.5.1.1.

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната,
назначени с протокол, за които се извършва експертиза

478 000,0

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън
1.1.3.5.1.2. тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и диетични храни в извънболничната
помощ

323 000,0

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания
и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,
включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и
прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги

556 000,0

1.1.3.6.

здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ

115 982,0

1.1.3.7.

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

1.1.3.8.

други здравноосигурителни плащания

85 000,0

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация
на системите за социална сигурност

85 000,0

1.1.3.9.

здравноосигурителни плащания за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за
здравноосигурени лица

14 000,0

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1,
ред 3 за:

83 400,0

1.1.4.1.

лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето

6 576,0

1.1.4.2.

дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно лечение,
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение
при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а
и 6б от Закона за здравето

2 109,0

5 118 059,4

2 659 465,5
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Сума
(в хил. лв.)

2

3

1
1.1.4.3.

дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

1.1.4.4.

суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

1.1.4.5.
1.1.4.6.
1.1.4.7.

дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а,
3 и 6 от Закона за здравето
дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а
и 6 от Закона за здравето
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората
с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

1.3.1.
1.3.2.

С Т Р. 1 1

6 680,0
16 035,0
12 000,0
2 000,0
38 000,0
5 000,0

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска
помощ
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична
медицинска помощ

153 162,4
15 000,0
22 000,0

1.3.3.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

15 000,0

1.3.4.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

40 000,0

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната,
назначени с протокол, за които се извършва експертиза
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и диетични храни в
извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания
и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,
включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и
прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги

1.3.8.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за здравни грижи съгласно § 8, ал. 2

1.3.9.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „тотална зъбна
протеза“

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. на магистър-фармацевти, които работят
в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина – в размер на 600 лв.;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
2. В ал. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и
2“ и след думата „лекари“ се добавя „и на
магистър-фармацевти“.
§ 3. В п реход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 8 се създава ал. 3:
„(3) От средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ и в изпълнение на ал. 1 и 2
се определят 2 500 хил. лв. за изпълнение на
дейността по здравни грижи, осъществявана
в дома от медицински сестри, акушерки или
лекарски асистенти.“

13 000,0
9 000,0

15 000,0

20 000,0
2 000,0

“
2. В § 12 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Националната здравноосигурителна
каса зап лаща ст ойност та на помощ ни т е
средства, приспособленията, съоръженията и
медицинските изделия за хората с увреждания до 31 декември 2021 г., при досегашните
условия и ред до размерите, определени към
31 декември 2019 г.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща до 31 декември 2021 г. средствата за
предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия или за техния ремонт
при досегашните условия и ред.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Параграф 2 влиза в сила от 1 октомври 2021 г.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 10 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5528

С Т Р.
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УКАЗ № 243
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
държавния бюджет на Република България за 2021 г., приет от 46-ото Народно събрание на
11 септември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(ДВ, бр. 104 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
№

Показатели
1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

Данъчни приходи

1.1.

1.3.
1.4.

Данък върху добавената стойност

1.5.

Акцизи

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

1.8.
2.

28 942 756,9
25 992 688,0

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

1.2.

Сума
(хил. лв.)
2

2 888 900,0
86 100,0
4 692 600,0
12 277 484,0
5 640 516,0
50 000,0
241 300,0

Други данъци

115 788,0

Неданъчни приходи

2 950 068,9

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

Показатели
1

Сума
(хил. лв.)
2

II.

РАЗХОДИ

17 573 353,8

1.

Текущи разходи

13 298 238,0

в т.ч.
1.1.

Персонал

6 736 232,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 273 578,2

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1.2.3.
1.3.
1.4.
2.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Капиталови разходи

1 150 197,8
117 197,7
6 182,7
622 632,2
1 738 039,0
2 444 674,9
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№

ВЕСТНИК

Сума
(хил. лв.)

Показатели
1

2.1.
2.2.

С Т Р. 1 3

2

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери

1 995 680,2
448 994,7

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

16 241,7

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

18 000,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

1 796 199,2

5.1.

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

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

5.4.

По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с
COVID-19 и други

95 700,0

1 699 399,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

15 429 024,0

1.

Предоставени трансфери за:

15 442 424,0

в т.ч.
1.1.

Общините

4 934 247,9

1.2.

Държавното обществено осигуряване

6 503 655,2

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

2 100 511,0

в т.ч.
1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

83 400,0

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

515 578,5

1.5.

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

246 780,2

2.

Получени трансфери от:

13 400,0

в т.ч.
2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

– за Министерството на труда и социалната политика

2.1.2.

– за Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

2.1.3.

– за Министерството на здравеопазването

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3. В ал. 3 числото „-5 484 420,4“ се заменя
с „-5 625 680,4“.
4. В ал. 4 числото „5 484 420,4“ се заменя
с „5 625 680,4“.
5. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.4 се разпределят за:
1. Министерството на вътрешните работи – в размер до 45 049,8 хил. лв. за разходи
за персонал;
2. Министерството на правосъдието – в
размер до 8 426,8 хил. лв. за разходи за издръжка;
3. Министерството на труда и социалната
политика – в размер до 214 600,0 хил. лв. за:
а) разходи за месечна целева помощ при
обявено извънредно положение или обявена
извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б
от Правилника за прилагане на Закона за

4 000,0
250,0
3 150,0
1 566 059,5

“
социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от
1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30,
48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.;
изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41,
43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и
73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г.,
бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27,
39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г.
и бр. 64 от 2021 г.);
б) разходи за целеви помощи за отопление
по наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за
социално подпомагане;
в) разходи по механизма лична помощ по
Закона за личната помощ;
г) разходи за допълнителни възнаграждения
за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната

С Т Р.
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инспекция по труда за месеците октомври,
ноември и декември във връзка с работа в
рискови условия и положен извънреден труд
по овладяването на пандемията COVID-19;
4. Министерството на здравеопазването – в
размер до 224 035,6 хил. лв. за:
а) разходи за закупуване на допълнителни
количества ваксини срещу COVID-19;
б) разходи за осигуряване на подкрепа на
персонала на първа линия, пряко ангажиран
с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно
неосигурени лица;
в) разходи за осигуряване на лекарствени
продукти за лечение на COVID-19;
г) разходи за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения
за лечение на системен възпалителен отговор
и протромботични състояния, възникнали
вследствие на COVID-19 при хоспитализирани
пациенти;
5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в размер до
100 000,0 хил. лв. за разплащане на текущ
ремонт и поддръжка на републиканската
пътна мрежа;
6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в
размер до 100 000,0 хил. лв. за:
а) предоставяне на безвъзмездни средства
на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с
разрешение за превоз на пътници, издаден от
главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
съгласно чл. 109 – в размер до 60 000,0 хил. лв.;
б) подпомагане на автобусните превозвачи
съгласно чл. 111 – в размер до 40 000,0 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката – в размер до 771,0 хил. лв. за Българския институт
по метрология за осъществяване на новите
функции по Закона за хазарта и Изборния
кодекс;
8. разходи за произвеждане на избори по
Изборния кодекс в размер до 133 000,0 хил. лв.;
9. разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 440 000,0 хил лв.,
разпределени, както следва:
а) за запазване на заетостта на работници и служители по реда на Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 3.07.2020 г.
за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта
на работници и служители след периода на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
извънредната епидемична обстановка, обявена
с Решение № 325 и удължена с Решение № 378
на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2020 г.; изм., бр. 89 и 110 от 2020 г.
и бр. 2, 24 и 56 от 2021 г.) и за изплащане
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нa компенсации на работници и служители,
осигурени в икономически дейности, за които
със заповед на компетентен орган са наложени
временни ограничения за осъществяването им
в периода на обявено извънредно положение
или обявена извънредна епидемична обстановка – в размер до 350 000,0 хил. лв., в т.ч.
100 000 хил. лв. за мярка „Запази ме плюс“;
б) з а и зп л а щ а не на ком пенс а ц и и на
самоосиг у ряващ и се лица – в размер до
20 000,0 хил. лв.;
в) за подпомагане на бизнеса в областта на
туризма – в размер до 70 000,0 хил. лв., както
следва: 60 000,0 хил. лв. за подпомагане на
туристическия сектор с безвъзмездни средства; 6 000,0 хил. лв. помощ, насочена към
туроператорите за възстановяване средствата от клиенти по нереализирани пътувания
вследствие на COVID-19 и 4 000,0 хил. лв.
еднократна помощ за екскурзоводите;
10. Държавен фонд „Земеделие“ – в размер
до 70 000,0 хил. лв. за подпомагане на земеделски производители;
11. Министерството на земеделието, храните и горите – в размер до 15 000,0 хил. лв.
за преодоляване на последиците от градушки;
12. увеличение на трансфера от Министерството на околната среда и водите за Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда – 16 300,0 хил. лв.;
13. Министерството на културата – в размер
до 16 700,0 хил. лв. за финансова подкрепа на
артисти – изпълнители в областта на театрал
ното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на
частни професионални организации в областта
на изкуствата и в областта на любителското
творчество; на творчески проекти в областта
на визуалните изкуства и други в периода
на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; за
компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и
регионални институти;
14. допълнителни трансфери по бюджетите
на общините в размер до 100 000,0 хил. лв.
за изплащане на действително извършени
разходи за изпълнение на мерки във връзка
с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на
разходите по организационно-техническата
подготовка и обезпечаването на частичните
избори през 2021 г., при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет;
15. увеличаване размера на социалната
пенсия за инвалидност за лицата с трайно
намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане над 71 на сто – в размер до
3 000,0 хил. лв.;
16. разходи в размер до 60 516 хил. лв. за
обезпечаване дейността на ведомствата в
условията на засилен миграционен натиск,
както следва: за Министерството на отбра-
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ната – 20 200,0 хил. лв., за Министерството
на вътрешните работи – 37 000,0 хил. лв.,
за Държ а внат а а г ен ц и я за б еж а н ц и т е –
695,0 хил. лв., за Държавна агенция „Наци
онална сигурност“ – 2 121,0 хил. лв. и за Министерството на външните работи – 500,0 хил. лв.;
17. подпомагане на бюд жетите на образователните инстит у ции – в размер
23 000,0 хил. лв., в т.ч. 15 000,0 хил. лв. за
държавните висши училища и 8 000,0 хил. лв.
за системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от съвета
на ректорите, съответно от министъра на
образованието и науката;
18. извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение
от възпрепятстващ тип (ограда) в размер до
5 000,0 хил. лв.;
19. увеличаване на капиталовите разходи на Министерството на отбраната с до
5 000,0 хил. лв. за възстановяване годността
на използване и надграждане на способности
на дистанционно-управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на
пограничната зона на Република България;
20. допълнителна държавна субсидия за
вероизповеданията в размер до 4 000,0 хил. лв.,
която се разпределя пропорционално;
21. средства за покриване недостиг по бюджета на държавното обществено осигуряване
в размер до 115 000,0 хил. лв.
(6) Допълнителните трансфери за общините
по ал. 5, т. 14 за месеците октомври, ноември
и декември се предоставят на основание чл. 52,
ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните
финанси, за други целеви разходи, включително
за местни дейности. Базата на разпределение на
средствата да бъде процентното съотношение
на общия размер на изравнителната субсидия
за 2018 г., коригирана с коефициент 0,352.
(7) Средствата по ал. 5 се разходват въз
основа на акт на Министерския съвет.
(8) Средствата от резерва по ал. 2, раздел II,
т. 5.1 в размер до 15 700,0 хил. лв. могат да
се разходват за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия,
настъпили през 2021 г.“
§ 2. В чл. 49, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. на ред 2 „За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския
транспорт и в транспорта в планински и
други райони“ числото „32 000,0“ се заменя
с „47 000,0“;
2. на ред „Всичко“ числото „238 000,0“ се
заменя с „253 000,0“.
§ 3. В чл. 59 числото „350“ се заменя с „390“.
§ 4. В чл. 78, ал. 2 накрая се добавя „и в
случаите на чл. 1, ал. 5“.
§ 5. В чл. 106, ал. 4 думата „декември“ се
заменя със „септември“.
§ 6. Създава се чл. 109:
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„Чл. 109. (1) Държавата предоставя на
въздушните превозвачи с оперативен лиценз
на превозвач на Общността с разрешение за
превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска възду
хоплавателна администрация“, безвъзмездни
средства в общ размер до 60 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори
за оперативен лизинг на въздухоплавателни
средства текущо дължими към 31 декември
2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от
оборота от реализирани чартърни програми
и наем на самолети за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят при
условия и по ред съгласно изискванията на
ал. 2, определени от Министерския съвет по
предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и при спазване на правилата за държавни
помощи. Средствата се предоставят чрез
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията е администратор
на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи.“
§ 7. Създава се чл. 110:
„Чл. 110. „Летище София“ – ЕАД, превежда
60 000,0 хил. лв. от наличните парични средства, извън натрупаните средства от летищни
такси до датата на отнемане на лиценза му
за летищен оператор, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 8. Създава се чл. 111:
„Чл. 111. (1) Държавата предоставя на автобусните превозвачи, които притежават лиценз
за превоз на пътници безвъзмездни средства
в общ размер до 40 000,0 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят при
условия, по ред и в размер, съставляващ процент от приходите на съответния автобусен
превозвач за 2019 г., определени от Министерския съвет по предложение на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и при спазване на правилата
за държавните помощи.“
§ 9. Създават се чл. 112 и 113:
„Чл. 112. (1) Държавата предоставя на
предприятия, упражняващи дейност в един
от следните кодове по К ласификацията на
икономическите дейности (КИД 2008) на
Националния статистически институт 55, 56,
79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, които са засегнати
от спад на оборота през 2020 г. с най-малко
30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г.
безвъ змездни средст ва в общ размер до
30 000,0 хил. лв.
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(2) Безвъзмездните средства се разпределят
на пропорционален принцип спрямо броя на
подадените заявления за подпомагане и реали
зирания оборот през 2019 г., но не повече от
20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.
(3) Спадът на оборота за 2020 г. спрямо
2019 г. се изчислява единствено и само по
реализирания оборот от дейността, попадаща в код по КИД 2008: 55, 56, 79, 82.3, 86,
90, 93, 96.04, независимо дали е основен или
допълнителен. Когато едно предприятие е
упражнявало дейност, попадаща в повече от
един от допустимите по схемата кодове, независимо дали е основен или допълнителен,
оборотът по тях се сумира за определяне на
размера на спада.
Чл. 113. (1) Средствата по чл. 112 се предо
ставят при условия, критерии и ред, определени
от Министерския съвет по предложение на
министъра на туризма. Безвъзмездните средства се получават при спазване на правилата
за държавни помощи.
(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на
помощта с вътр ешния пазар въз основа на
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз.“
Заключителни разпоредби
§ 10. В 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
(обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38,
44, 55, 60, 64, 71, 92, 98; Решение №15 на
Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от
2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г.
и бр. 11, 14, 23 и 36 от 2021 г.) в чл. 26, ал. 1,
изречение първо след думата „използват“ се
добавя „български“, а след думата „туризъм“ се
добавя „или на самите въздушни превозвачи“.
§ 11. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
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40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от
2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26,
28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19
и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 90а, ал. 2 числото „120“ се заменя
със „135“, а числото „110“ се заменя със „125“.
2. Параграф 7д от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7д. Пенсиите, отпуснати с начална дата до
31 август 2021 г. включително, с индивидуален
коефициент, намален по реда на чл. 70 или на
отменената ал. 3 на чл. 127, се преизчисляват
служебно, считано от 1 септември 2021 г., в
срока по чл. 98, ал. 1. При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя
съгласно нормативните разпоредби, по които
е изчислен, като относно намалението му се
прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1 – 3, ал. 11 и 19,
ако това е по-благоприятно за пенсионера.“
§ 12. 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
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, 65 и
104 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „с изключение на случаите на издадено разрешение по
чл. 79, ал. 10“ се заличават.
2. В чл. 66 се създава ал. 9:
„(9) В данъчен склад може да се складират
енергийни продукти с код по КН 2713 20 00
и 2715 00 00, които се водят отделно в отчетността на данъчния склад по чл. 47, ал. 1, т. 8.
Складирането може да се извършва, след като
е вписано в дейностите, които се осъществят
в данъчния склад.“
3. В чл. 77:
а) в ал. 2 думите „и чл. 79, ал. 10“ се заличават;
б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 79:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато при освобождаване за потребление на акцизни стоки ще
се надвиши определеното и предоставено за
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данъчния склад обезпечение, допустимо е
лицензираният складодържател да надвиши
определеното и предоставено обезпечение, след
като е уведомил директора на компетентната
териториална дирекция и е представил документ, удостоверяващ, че сумата е постъпила
по сметка на Агенция „Митници“ към датата
на подаване на уведомлението. Постъпилата
сума се използва за погасяване на задължението за акциз за текущия данъчен период.“;
б) алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се
отменят.
5. В чл. 80:
а) в ал. 1 думите „банкова гаранция“ се
заменят с „банкова/и гаранция/и“;
б) създава се ал. 8:
„(8) При предоставено обезпечение с повече от една банкова гаранция и възникнало
основание за усвояване на сума/и от тях, се
извършва съразмерно погасяване от предоставените банкови гаранции в срока на тяхното
действие.“
§ 13. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 11, т. 2, която влиза в сила
от 1 септември 2021 г.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 11 септември 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5545

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 244
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам служебно правителство от
16 септември 2021 г., както следва:
Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България;
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник
министър-председател по икономическите и
социалните политики и служебен министър
на труда и социалната политика;
Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър-председател по обществен ред
и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;
Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление
на европейските средства;
Валери Иванов Белчев за служебен министър на финансите;
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Георги Великов Панайотов за служебен
министър на отбраната;
Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването;
Виолета Колева Комитова за служебен
министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи;
Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието;
Велислав Величков Минеков за служебен
министър на културата;
Асен Петров Личев за служебен министър
на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозу ков за сл у жебен
министър на земеделието, храните и горите;
Христо Владимиров Алексиев за служебен
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
Даниела Тодорова Везиева за служебен
министър на икономиката;
Андрей Стефанов Живков за служебен
министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;
Андрей Георгиев Кузманов за служебен
министър на младежта и спорта.
Правомощията на служебното правителство, назначено с указ № 129 от 10 май 2021 г.,
са прекратени.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5598

УКАЗ № 245
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание
на 14 ноември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5599
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 18
от 9 септември 2021 г.

за инспектирането на детските градини и
училищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
(2) С държавния образователен стандарт
по ал. 1 се определят същността, целите и
организацията на инспектирането на детските
градини и училищата.
Чл. 2. (1) Инспектирането е процес на
изготвяне на цялостна независима експертна
оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Целта на инспектирането е постигане
на устойчивост на процесите за осигуряване
на качество на предоставеното образование за
успешна реализация на децата и учениците.
Чл. 3. Инспектирането се осъществява при
последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници
в образователния процес и заинтересовани
страни.
Чл. 4. При извършване на инспектирането
се отчита и влиянието на външната среда за
постигане на целите на детската градина или
училището.
Чл. 5. (1) Инспектирането на детските
градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование се
осъществява чрез извършване на инспекция
от Националния инспекторат по образованието (НИО).
(2) Инспекцията се планира и провежда
по начин, който не нарушава дейността на
образователната институция.
Г л а в а

в т о р а

ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ИНДИК АТОРИ
ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ. ОЦЕНК А
Чл. 6. (1) Областите за инспектиране на
детската градина и училището са:
1. образователен процес;
2. управление;
3. институционална среда.
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(2) Областта образователен процес включва:
резултатите от обучението, ефективността на
взаимодействието и прилагането на компетентностния подход в процеса на обучението,
на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на
осигурената подкрепа за личностно развитие и
на екипната работа между учителите и другите
педагогически специалисти за индивидуалния
напредък на всяко дете и ученик.
(3) Областта управление включва: управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективност
на квалификациите, атестиране на педагогическите специалисти, управление на финансовите, информационните и технологичните
ресурси, управление на партньорствата за
развитие на детската градина или училището
за повишаване резултатите от образователния
процес, както и ефективно лидерство.
(4) Областта институционална среда включва: физическа среда и информационно и
библиотечно осигуряване на училищата и детските градини, развитие на организационната
култура на детската градина или училището,
развитие на среда за подкрепа и ефективно
взаимодействие между всички участници в
образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на
участниците в образователния процес.
Чл. 7. Критериите за инспектиране на
детската градина и училището са признаци
и/или правила за оценка на областите за инспектиране на образователната институция.
Чл. 8. Индикаторите за инспектиране на
детската градина или училището показват
степента, в която са изпълнени критериите
за инспектиране от дадена област.
Чл. 9. Критериите и индикаторите за
инспектиране за областите по чл. 6 се разработват, апробират и усъвършенстват от
директора на НИО.
Чл. 10. (1) За всяка област за инспектиране
директорът на НИО утвърждава със заповед
критерии за инспектиране и индикатори към
всеки от тях, които се прилагат не по-рано
от началото на предстоящата учебна година
след утвърждаването им.
(2) Ежегодно в срок до 31 август НИО
публикува на интернет страницата си утвърдените критерии и индикатори, по които ще се
извършва инспектирането през предстоящата
учебна година.
Чл. 11. (1) Цялостната независима експертна
оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
съдържа получените качествени оценки на
областите за инспектиране.
(2) Оценката на всяка отделна област за
инспектиране се формира като процентно
отношение на сбора от точките, получени по
отделените критерии, към максималния брой
точки за областта.
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Чл. 12. (1) Броят на точките по всеки критерий се формира като сбор от точките по
всички индикатори към дадения критерий.
(2) Максималният брой точки за всеки
критерий се разпределя по индикатори в
четири равнища на оценяване.
(3) Максималният общ брой точки по всеки
критерий и разпределянето им по индикаторите към него се определят от директора
на НИО.
Чл. 13. Получената оценка по чл. 11, ал. 2 се
превръща в качествена оценка, както следва:
1. „много добра“ – по-висока от 81 процента;
2. „добра“ – от 61 до 80 процента включително;
3. „задоволителна“ – от 41 до 60 процента
включително;
4. „незадоволителна“ – по-ниска от 40
процента.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА
Чл. 14. (1) Детската градина или училището се инспектира по реда и при условията
на чл. 273, ал. 1 от ЗПУО в зависимост от
получената най-ниска оценка на област за
инспектиране от последната инспекция, както
следва:
1. при много добра оценка – следващата
инспекция е пет години след последната инспекция;
2. при добра оценка – следващата инспекция е след третата до четвъртата година след
последната инспекция;
3. при задоволителна оценка – следващата
инспекция е след първата до втората година
след последната инспекция;
4. при незадоволителна оценка – следващата инспекция е след шест месеца до една
година след последната инспекция.
(2) Инспекцията обхваща периода между
последната и настоящата инспекция.
Чл. 15. Инспектирането се състои от следните взаимосвързани, последователни дейности:
1. информиране за инспекцията;
2. набиране на информация по областите
за инспектиране;
3. оценяване на качеството на предоставяното образование от детската градина или
училището в определен момент на дейността
им, което се състои в съпоставяне на получените данни от инспекцията с индикаторите
по чл. 10, ал. 2;
4. определяне на насоки за подобряване на
качеството на предоставяното образование от
детската градина или училището;
5. установяване резултатите от изпълнението на препоръките и насоките, дадени от
предшестващи инспекции.
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Чл. 16. Инспекцията започва със заповед
на директора на НИО, в която се определят
ръководителят и съставът на инспектиращия
екип и срокът за извършване на инспекцията.
Чл. 17. Инспекцията на детската градина
или училището се извършва на три етапа със
следната продължителност:
1. подготвителен – до двадесет дни;
2. същински – до пет дни;
3. заключителен – до двадесет дни.
Чл. 18. (1) Подготвителният етап на инспекцията включва:
1. уведомяване на директора на детската
градина и училището за предстоящата инспекция;
2. предоставяне от детската градина или
училището на информация по областите на
инспектиране в случаите, когато не е обществено достъпна или не може да бъде получена
по служебен път от друга институция, за периода, който обхваща инспекцията, както и
съдействие при попълването на въпросници
от ученици, учители, родители и други заинтересовани страни;
3. проучване и анализ на събраната информация с фокус към резултатите от дейностите
на образователната институция и резултатите
на учениците;
4. разработване съвместно с директора на
детската градина или училището на график
за провеждането на същинския етап от инспекцията.
(2) С ъщ и нск и я т ета п на и нспек ц и я та
включва посещение на детската градина или
училището, наблюдение на образователния
процес и провеждане на срещи и разговори
с участниците в образователния процес и
заинтересованите страни. При извънредни
обстоятелства и преустановен присъствен
образователен процес същинският етап може
да се извършва в електронна среда.
(3) Заключителният етап на инспекцията
включва:
1. анализ на получената информация;
2. изготвяне на цялостна независима оценка
съгласно чл. 11, 12 и 13;
3. определяне на силните страни и насоките за подобряване в съответната област за
инспектиране;
4. изготвяне на предварителен доклад от
инспекцията и обсъждане с директора на
инспектираната институция;
5. предоставяне на окончателен доклад от
инспекцията на директора на инспектираната
институция и на началника на съответното
регионално управление на образованието с
определените силни страни, както и с препоръки за предприемане на конкретни действия
за подобряване на качеството на предлаганото
образование за изпълнение на насоките по т. 3;
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6. публикуване на резюме на доклада от
инспекцията на детската градина или училището на електронната страница на НИО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инспектирането на детските градини
и училищата в системата на предучилищното
и училищното образование при условията и
по реда на тази наредба започва от учебната
2021 – 2022 година.
§ 2. В § 12 от заключителната разпоредба
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 12 от 2021 г.) думите
„с изключение на § 1, който влиза в сила от
учебната 2021 – 2022 година“ се заличават.
§ 3. Тази наредба се приема на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 16 от Закона
за предучилищното и училищното образование
и отменя Наредба № 15 от 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
(ДВ, бр. 100 от 2016 г.).
Министър:
Николай Денков
5480

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 5:
„5. изчисляване и определяне на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и разпределение на тези цели спрямо регионите
по чл. 49, ал. 9 ЗУО.“
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 3:
„3. сключен договор с изпълнител за извършване на авторски и строителен надзор.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 – 7 думите „10-дневен“ се заменят
с „14-дневен“.
2. В ал. 8 след думата „общината“ се поставя запетая и се добавя „подала заявлението
в 14-дневен срок“.
3. В ал. 9, т. 1 думите „по ал. 1“ се заменят
с „по ал. 2 – 4“.
§ 4. В чл. 26, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. покана към собственика/ползвателя на
депото за доброволно изпълнение.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. с 50 на сто за целите за повторна упот
реба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1, 3,
4 и 5 ЗУО;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. с 50 на сто за целите за ограничаване
на количествата депонирани битови отпадъци
по чл. 31, ал. 1, т. 2 и 6 ЗУО.“
2. В ал. 12, 13 и 15 думите „чл. 17, ал. 1,
т. 1 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на биоотпадъците“ се заменят
с „чл. 28б, ал. 3“.
§ 6. Член 28 се отменя.
§ 7. С ъ з д а в а с е г л а в а ш е с т а „ а“ с
чл. 28а – 28д:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО
Чл. 28а. (1) Кметовете на общините във
всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО извършват морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община,
съгласно методика, утвърдена със заповед на
министъра на околната среда и водите.
(2) Морфологичният анализ по ал. 1 се
актуализира на всеки 5 години.
Чл. 28б. (1) Ежегодно в срок до 30 септември
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) обобщава
и публику ва информаци я за предходната
календарна година по общини и региони за
изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
(2) В 30-дневен срок от публикуването
на информацията по ал. 1 общините могат
да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на
информацията.
(3) Ежегодно в срок до 20 ноември въз основа
на информацията по ал. 1 и становищата на
общините по ал. 2, ако такива са представени,
изпълнителният директор на ИАОС определя с мотивирана заповед общините, които
са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, и
общините, които не са изпълнили тези цели
за предходната календарна година.
(4) Заповедта по ал. 3 се публикува на
интернет страниците на ИАОС и Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
в 3-дневен срок от издаването є.
(5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва
в 14-дневен срок от оповестяването є по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28в. (1) Целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО се
разпределят между регионите по чл. 49, ал. 9
от ЗУО на базата на морфологичния състав
на отпадъците, генерирани на територията на
общините във всеки от регионите, и решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО, ако такова
е прието.
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(2) Конкретните цели по ал. 1 за общините
се определят с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАОС и се оповестяват
на интернет страницата на агенцията.
(3) Проектът на заповед по ал. 2 се оповестява на интернет страницата на ИАОС за
период не по-кратък от 30 дни.
(4) Конкретните цели по ал. 1 за общините
се актуализират на всеки 5 години със заповед
на изпълнителния директор на ИАОС, като
се прилага ал. 3.
(5) Обжалването на заповедите по ал. 2 и
4 не спира тяхното изпълнение.
Чл. 28г. (1) Изпълнението на целите по
чл. 31, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗУО се изчислява
съгласно установените правила и изчислителни
методи, определени с акт на Европейската
комисия.
(2) Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 и 6 ЗУО за
ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци се изчисляват
за всяка година като процент на количеството
депонирани биоразградими отпадъци спрямо
количеството на образуваните биоразградими
отпадъци през 1995 г. в Република България.
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Чл. 28д. Дейността по компостиране на
мястото на образуване на биоразградимите
отпадъци се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се
отчита за изпълнение на целите по чл. 31,
ал. 1 ЗУО.“
§ 8. В т. 1 от приложение № 1 към чл. 3,
ал. 3 след думите „– почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на
достъпа на водите до тялото на депото;“ на
нов ред се добавя „– авторски и строителен
надзор.“
Преходни разпоредби
§ 9. Морфологичният анализ по чл. 28а,
ал. 1 се извършва до края на 2022 г.
§ 10. За 2020 г. разрешените за депониране
биоразградими отпадъци в съответния регион
са 109 кг/жител.
§ 11. Издадените заповеди по отменения
чл. 12 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО запазват своето действие и започнатите процедури
се довършват по досега действащия ред.
Министър:
Асен Личев
5464
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-57
от 8 септември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за преду чилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Вълчедръм
след Решение № 185, отразено в Протокол № 25
от 23.07.2021 г. на Общинск и я съвет – Вълчедръм, становище от Регионалното управление
на образованието – Монтана, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на
образованието и науката, поради липса на ученици в училището за учебната 2021/2022 година
закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана.
1. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана, да
продължат обучението си след VII клас при
условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Златия, община Вълчедръм,
област Монтана, да се съхранява в І ОУ „Васил
Левски“ – гр. Вълчедръм, община Вълчедръм,
област Монтана.
3 . И м у щ е с т в о т о н а ОУ „ Х р и с т о Б о тев“ – с. Златия, община Вълчедръм, област
Монтана, което е общинска собственост, се
предоставя за управление със заповед на кмета
на община Вълчедръм.
4. Имуществото, собственост на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Злат и я, община Въл чед ръм, област Монтана, се предоставя на І ОУ „Васил
Левски“ – гр. Вълчедръм, община Вълчедръм,
област Монтана.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5533

Министър:
Н. Денков

Региона лното у правление на образованието
и нау ката – Перник, Решение на Педагогическия съвет на Професионална гимназия по
енергетика и минна промишленост „Христо
Ботев“ – гр. Перник, отразено в Протокол № 9
от 2.07.2021 г., и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107
от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на
чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „а“ от
наредбата поради промяната в изучаваните професии за учебната 2021/2022 година определям
наименованието на Професионална гимназия
по енергетика и минна промишленост „Христо
Бо т ев“ – г р. Перн и к , ка к т о след ва: Професионална гимназия по техника и енергетика
„Христо Ботев“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5536

ЗАПОВЕД № РД-14-59
от 8 септември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение от началника на Регионалното
управление на образованието – Видин, Решение
№ 51, отразено в Протокол № 5 от 10.04.2020 г.
на Общинския съвет – Видин, РМС № 197 от
29.03.2018 г., РМС № 495 от 9.07.2021 г. и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, при спазване
изискванията на чл. 314, ал. 2 от ЗПУО и чл. 8,
т. 2 от наредбата определям седалището и адреса
на управление на Професионална техническа
гимназия „Васил Левски“ – гр. Видин: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I № 53, и втори адрес:
ул. Бдин № 66.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5537
ЗАПОВЕД № РД-14-58
от 8 септември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
по мотивирано предложение от началника на

Министър:
Н. Денков

Министър:
Н. Денков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-817
от 18 август 2021 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23,
ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и предложение на РИОСВ – Хасково (с вх.
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№ 05-08-672 от 21.03.2019 г. на Министерството
на околната среда и водите), с цел опазване
на характерни и забележителни скални образувания:
1. Обявявам природна забележителност „Остър камък“ в землището на с. Остър камък,
община Харманли, област Хасково, с обща
площ 90,325 дка.
2. Природна забележителност „Остър камък“ включва поземлен имот с идентификатор
54448.36.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на
с. Остър камък, ЕК АТТЕ 54448, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед
№ РД-18-343 от 6.02.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 90,325 дка.
3. В границата на природната забележителност се забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. всякакво строителство, с изключение
на ремонт и реконструкция на съществуващи
съоръжения;
3.3. внасяне на неместни видове;
3.4. проучване и добив на подземни богатства;
3.5. нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене
на скалите и др.);
3.6. писане, драскане, рисуване, поставяне
на трайни надписи или знаци по скалите, с
изключение за целите на маркиране на защитената територия;
3.7. палене на огън;
3.8. скално катерене.
4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Хасково, да предприеме
необходимите действия по отразяване на защитената територи я в К К К Р за землището
на с. Остър камък, община Харманли, област
Хасково.
5. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
А. Личев

ЗАПОВЕД № РД-818
от 18 август 2021 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1
от Закона за защитените територии и предложение с вх. № 94-00-966 от 31.12.2020 г., с цел

ВЕСТНИК
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опазване на крайречна гора и съхраняване на
ценни местни видове за българската флора и
фауна по поречието на река Енинска:
1. Обявявам защи тена мест ност „Гората
на Боряна“ в землището на с. Енина, община
Казанлък, област Стара Загора, с обща площ
348,417 дка.
2 . З а щ и т ен ат а ме с т но с т вк л юч в а и мо т и с
и ден т ифи к ат о ри: 2749 9.22 0.21, 2749 9.22 3.4 03,
2 749 9. 2 2 3. 618 , 2 749 9. 2 2 3. 62 8 , 2 749 9. 2 2 5. 591 ,
2 74 9 9. 2 2 3 .1 3 , 2 74 9 9. 2 2 3 . 5 6 6 , 2 74 9 9. 2 2 6 .1 6 ,
2 74 9 9. 2 2 6 .9, 2 74 9 9. 2 2 6 . 476 , 2 74 9 9.9 4 .14 ,
27499.84.17, 27499.85.1, 27499.85.567, 27499.84.2 ,
2 74 9 9. 8 3 .1 , 2 74 9 9. 2 2 7.1 5 , 2 74 9 9.7 1 . 5 9 0 ,
2749 9.6 6.4 0 4, с ъ г л ас но к а д ас т р а л н ат а к а р т а
и к а д ас т р а л н и т е р ег ис т ри (К К К Р) з а з ем л ищ е т о н а с. Е н и н а с Е К АТ Т Е 2749 9, о б щ и н а
К а з а н л ъ к , о б л ас т С т а р а З а г о р а , одо б р ен а
с ъ с З а пов ед № РД-18 -9 7 о т 3 0.1 2 .2 0 0 9 г. н а
и з п ъ л н и т е л н и я д и р ек т о р н а А г ен ц и я т а по
г е од е з и я , к а р т ог р афи я и к а д ас т ър (А Г К К),
с о б щ а п лощ 3 4 8 ,417 д к а .
3. В г р а н и ц и т е н а з а щ и т ен ат а ме с т но с т
с е з аб р а н я в а:
3.1. п р о м я н а н а н ач и н а н а т р а й но по л з в а не н а з ем и т е и г о ри т е;
3.2 . в с я к а к в о с т р ои т е лс т в о т о, с и з к л ю чен ие н а:
3 . 2 .1 . с ъ о р ъ ж е н и я з а п о д д ъ р ж а н е н а
б л а г о п р и я т е н в од е н р е ж и м в з а щ и т е н ат а
ме с т но с т;
3.2 .2 . изг ра ж да не т о на подз ем н и п р овод и,
м р еж и и с ъ о р ъ жен и я н а т ех н и че с к ат а и нфрас т ру к т у ра , ког ат о н я ма д ру г а т ех н и че ск а
в ъ з мож но с т и л и ког ат о д ру г о т ех н и че с ко
р ешен ие е я вно и коно м и че с к и нец е ле с ъ о б 
р а з но;
3.2 . 3. р емон т и р еконс т ру к ц и я н а с ъще с т ву в а щ и с г р а д и и с ъ о р ъ жен и я;
3. 3. и з в еж д а не т о н а с еч и , о с в ен с а н и т а р н и , п ри н у д и т е л н и и т ех н и че с к и;
3.4. з а ле с я в а не т о с неме с т н и з а з а щ и т е н ат а ме с т но с т ви дов е;
3. 5. т ър с ене, п р оу ч в а не и до би в н а подз ем н и б ог ат с т в а ;
3.6. п р ем и н а в а не н а мо т о рн и п р ев о з н и
с р едс т в а и з в ъ н с ъ щ е с т ву в а щ и т е с е лс ко с т о п а нс к и и г о р с к и п ът и щ а , с и з к л ючен ие п ри
изпълнение на сл у жебни задъл жени я от
с т р а н а н а о т г ов о рн и т е и нс т и т у ц и и , р емон т
и р еконс т ру к ц и я на с ъще с т ву ва щ и с ъ ор ъ же н и я и п ри а в а ри й н и и б едс т в ен и с и т у а ц и и.
4. С лед в л и з а не в с и л а н а н ас т оя щ ат а
з а повед РИОС В – С т ара За г ора , да п р ед п риеме не о бход и м и т е д ейс т ви я по о т р а з я в а не
н а з а щ и т ен ат а т е ри т о ри я в к а д ас т р а л н ат а
к а р т а з а з ем л и щ е т о н а с. Е н и н а , о б щ и н а
К а з а н л ъ к , о б л ас т С т а р а З а г о р а .
5. З а щ и т ен ат а ме с т но с т д а с е вп и ше в
Държ а вн и я р ег ис т ър н а з а щ и т ен и т е т е рит ории п ри Минист ерст во т о на околната
с р ед а и в од и т е.
Н ару ш и т е л и т е н а т а зи з а пов ед с е н а к а з ват съгласно а дминист рат ивнонаказател-

С Т Р.
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н и т е ра зпо р ед би н а З а кон а з а з а щ и т ен и т е
т ери т о ри и.
Н а о с нов а н ие ч л. 43 о т З З Т з а пов ед т а д а
с е о бн ар од в а в „ Държ а в ен в е с т н и к “.
За пов ед т а може д а б ъ де о бж а л в а н а по
р еда н а А д м и н ис т рат и вноп р оце с у а л н и я ко декс п р ед Върховн и я а д м и н ис т рат и в ен с ъ д
в ед номе с ечен с р ок о т о бн ар од в а не т о є в
„ Държ а в ен в е с т н и к “.

5513

Министър:
А. Личев

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-2577
от 27 юли 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:

ВЕСТНИК
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1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на
изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор на На ц иона л ната
агенция за приходите да се впише следното
задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и
осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. II от заповедта:
„
1176

206575401 БУЛСАТКОМ ЕООД

“
2. Заповедта влиза в сила от 2.08.2021 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Настоящата заповед следва да се сведе до
знанието на всички заинтересовани служители
за сведение и изпълнение.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта
следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
Р. Спецов
5514

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

