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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 17 МАРТ 2022 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по
отделните бюджетни програми по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет,
които прилагат програмен формат на бюджет,
в рамките на утвърдените им със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. разходи по области на политики/
функционални области и бюджетни програми
съгласно приложение № 1.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет при изготвянето и
представянето в Министерството на финансите
на месечното разпределение на годишните си
бюджети, при съобразяване с разпоредбите на
чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г., идентифицират икономии на разходи и/или трансфери
по бюджетите си и резервират средства за
финансиране на дейности, свързани с:
1. превенция на разпространението на
COVID-19, лечението на заразените лица или
ограничаване на последствията от COVID-19;
2. оказване на незабавна х уманитарна
помощ на живеещите в Украйна български
граждани и българи с украинско гражданство,
включително при необходимост от евакуация,
за предоставяне на хуманитарна помощ за
Украйна, както и за извършване на разходи
за справяне с последствията от военните
действия срещу Украйна.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието по
предложение на първостепенния разпоредител
с бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен
срок от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“ представя за утвърждаване
от Министерския съвет годишни разчети за
2022 г. по сметката за средства от Европейския
съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в 14-дневен
срок от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни
разчети за 2022 г. по сметката за средства
от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет в 14-дневен срок от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
утвърждават годишни разчети за 2022 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз
и средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
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сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2022 г. на другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на външните работи в
14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя
средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г., на средства за официална помощ за
развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 5. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. от бюджета на Министерството
на образованието и науката за Българската
академия на науките и за държавните висши
училища съгласно приложение № 2.
Чл. 6. (1) При предложения за извършване
на промените по реда на чл. 106 и 110 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители
с бюджет, които прилагат програмен формат
на бюджет, задължително включват в доклада
на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към
предложенията до министъра на финансите
информация за ефекта от предлаганите промени
върху целевите стойности на показателите за
изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на
финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен
формат на бюджет, задължително включват
и информация за ефекта от промените върху
целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на
ниво показатели, утвърдени в приложение
№ 3, както и по показателите по отделните
бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени
и администрирани разходи, по бюджетите,
утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени
по реда на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г., чл. 109, чл. 112 – 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в
Министерството на финансите от съответния
първостепенен разпоредител с бюджет на ниво
показатели, утвърдени в приложение № 3, а
за тези, които прилагат програмен формат
на бюджет – и по показателите по отделните
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бюджетни програми по бюджетите, утвърдени
в приложение № 1.
Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища, както следва:
1. от 1 януари до 31 март 2022 г. – в размер
на 693 лв.;
2. от 1 април 2022 г. – в размер на 700 лв.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния
бюджет за студентски столове и студентски
общежития, както следва:
1. от 1 януари до 31 март 2022 г. – за един
храноден в студентските столове – до 3,60 лв.;
2. от 1 януари до 31 март 2022 г. – за един
леглоден в ст удентск ите общеж ити я – до
1,30 лв.;
3. от 1 април 2022 г. – за един храноден в
студентските столове – до 5,00 лв.;
4. от 1 април 2022 г. – за един леглоден в
студентските общежития – до 1,40 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски
столове и общежития“ – ЕАД, София, и от
бюджетите на държавните висши училища.
(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите
училища е временно преустановен, за периода
на преустановяването му за издръжката на
студентските столове може да се използва до
50 на сто от норматива по ал. 1, т. 3, изчислен
върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно
данните, предоставени от висшите училища и
„Студентски столове и общежития“ – ЕАД, в
програмния продукт по чл. 30а от Наредбата
за ползване на студентските общежития и
столове, приета с Постановление № 235 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62
от 2013 г., бр. 68 от 2016 г. и бр. 19 от 2021 г.).
(4) Министърът на образованието и науката
може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от
Закона за публичните финанси в рамките на
одобрените за тази цел средства по бюджетите
на държавните висши училища и по бюджета
на Министерството на образованието и науката.
(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се
използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(6) Министърът на образованието и науката
предоставя средствата по ал. 1 при спазване
правото на Европейския съюз и българското
законодателство в областта на държавните
помощи.
Чл. 9. Неусвоените към 31 декември 2022 г.
средства за субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1,
раздел ІІ, т. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 и чл. 50, ал. 1, т. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. и средства за капиталови
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трансфери за нефинансови предприятия по
чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3
и чл. 50, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от същия закон за
разплащане на фактически изпълнени към
същата дата видове и количества работи и
дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се
възстановяват до 31 януари 2023 г. по сметката,
от която са получени.
Чл. 10. (1) При определяне на окончателния
размер на необходимите средства за покриване
на финансовата неизгодност от извършване
на възложени от държавата икономически
дейности и услуги, за които се предоставят
субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и
европейските структурни и инвестиционни
фондове, включително по мерки, свързани с
пандемията от COVID-19.
(2) В случай че се извършват субсидирани и
несубсидирани дейности и услуги, средствата,
предоставени по мерки, свързани с пандемията
от COVID-19, се разпределят пропорционално,
по подходящ начин, на базата на водената
аналитична счетоводна отчетност за всеки
отделен вид дейност или услуга.
Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход
в размер до 21 199,7 хил. лв. по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, се разпределят по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи –
14 289,9 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта и съобщенията – общо разходи – 6 217,5 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката – общо
разходи – 96,3 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 30,8 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо
разходи – 227,1 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 178,4 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката и индустрията – общо разходи – 120,4 хил. лв.;
8. Министерството на земеделието – общо
разходи – 39,3 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени
по бюджетите си за 2022 г., в т.ч. по области
на политики и бюджетни програми, на базата
на отчетените приходи, разходи и операции
в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за
плащания по обслужването на заемите и за
други разходи по държавните инвестиционни
заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните
програми в приложение № 1, се създават ад-
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министрирани разходни параграфи, в които
първостепенните разпоредители с бюджет по
ал. 1 посочват съответните суми на отчетените
разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по
проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите
на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от
Закона за публичните финанси по бюджетите
на съответните първостепенни разпоредители
с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по държавни
инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2021 г.,
първостепенните разпоредители с бюджет
по ал. 1 приоритетно разходват наличните
средства по съответните проекти, като те не
следва да надхвърлят разчетените разходи по
държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни
заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 12. (1) За компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния
бюджет се предоставят 126 500 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – до 44 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и у ченици по
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование – до 52 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение
на служебните си задължения в изпълнение
разпоредбите на Закона за Министерството
на вътрешните работи, Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража,
Закона за съдебната власт, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за
специалните разузнавателни средства, Закона
за защита на класифицираната информация,
Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство и Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – до
17 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер
за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централ-
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ния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределят по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 4.
(7) Разп ределени я та на средст вата по
общини по ал. 4 – 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в
наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1
или 2 и при наличие на свободни средства по
отчет към 30 септември 2022 г. министърът
на транспорта и съобщенията съгласувано с
министъра на финансите може да извършва
компенсирани промени в разпределението на
средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(10) При недостиг на средства по ал. 1,
т. 3 допълнително финансиране може да
се осигури чрез компенсирани промени по
функция „Образование“ при условията и по
реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3
от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и
съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини средствата по чл. 50,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при
условията и по реда, определени в наредбата
по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби
на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други
целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Чл. 14. (1) Министърът на транспорта и
съобщенията да предложи на Министерския
съвет одобряване на допълнителни трансфе-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

ри по бюджетите на съответните общини за
компенсации по чл. 107, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г., както следва:
1. до 20 април 2022 г. на базата на издадените в срок до 31 март 2022 г. разрешения
за извършване на таксиметров превоз на
пътници през 2022 г.;
2. до 9 декември 2022 г. на базата на издадените в срок от 1 април 2022 г. до 30 ноември
2022 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през съответния
оставащ период на 2022 г.
(2) Компенсациите по чл. 107, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. се определят въз основа
на данните, въведени в Единния таксиметров
регистър по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 15. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 557 114 лв. по бюджетите
на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини
по сключени договори за доставка на хляб
и основни хранителни продукти за 2022 г. в
планински и малки селища с население до
500 жители (без курортите), разпределени
съгласно приложение № 4.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1
се извършва на два етапа:
1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 4, в
срок до един месец от влизането в сила на
постановлението;
2. окончателно – в срок до 21 декември
2022 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на
ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на
финансите при условия и по ред, определени
от министъра на финансите.
(4) К метовете на съответните общини
осъществяват контрола върху изпълнението
на дейностите по доставка на хляб и основни
хранителни продукти два пъти седмично в
планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по
предназначение при спазване на Закона за
обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Чл. 16. (1) За заявените от общините, но
неразк ри т и спец иа лизи ра ни инс т и т у ц ии,
социални услуги в общността и асистентска
подкрепа, предоставените през съответното
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тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – до 8 декември 2022 г.
(2) В срок до 21 декември 2022 г. министърът на финансите извършва необходимата
промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с
централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер
на възстановените средства.
Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на
действително извършени разходи за месечни
помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в
социални услуги за резидентна грижа, които
не са делегирани от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва
п р оиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6 000 хил. лв. за финансиране
на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания,
центрове за обществена подкрепа/общностни
центрове за деца и семейства, дневни центрове
за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства, центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални услуги, които
ще функционират през 2022 г. по приключили
проекти на оперативни програми.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите
в срок не по-късно от 14 октомври 2022 г. да
извърши промени на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г. в рамките на средствата
по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на
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общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
п роиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – не по-късно от 21 декември 2022 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по
ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 31 март 2022 г. Списъкът
съдържа данни по общини за прогнозния брой
на правоимащите пациенти по информация,
предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за
всеки вид заболяване и състояние в рамките
на средствата по ал. 1.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите
на общините за изплащане на действително
извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от
2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62
от 2018 г., бр. 84 от 2019 г. и бр. 59 от 2021 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
п роиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите
на общините за финансиране на подготовката,
осигуряването и дейността на доброволните
формирования.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите
на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание
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чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия
и по реда на Наредбата за условията, реда за
получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение
на задачи за защита при бедствия, приета с
Постановление № 143 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60
от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер до 5 500 хил. лв. по бюджетите на
общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния
кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне
на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи в срок до 30-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а
за четвъртото тримесечие – не по-късно от
21 декември 2022 г.
(3) Министърът на финансите извършва
п р оиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат
в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща
средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени
разходи за изплащане на присъдена издръжка,
като наличните към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, възстановени
по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1,
остават като преходен остатък и се използват
през 2022 г. за същата цел.
Чл. 23. Средствата за възнаграждения и
дължимите осигурителни вноски на външните
членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените
средства в централния бюджет за 2022 г.
Чл. 24. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции
определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на
децата в детските ясли, на децата в детските
кухни и на здравните медиатори по общини
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в делегираните от държавата дейности по
здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в
срок до 31 март 2022 г. изготвя информация за
разпределението по общини на броя на децата
в детските ясли, на децата в детските кухни и
на здравните медиатори към 1 януари 2022 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 15 април 2022 г. да извърши компенсирани
промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2022 г. във връзка с настъпили промени
в броя на децата в детските ясли, на децата
в детските кухни и на здравните медиатори,
въз основа на които се разпределят средствата
по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на
образованието и науката и на предложението
от министъра на здравеопазването по ал. 3
министърът на финансите извършва промени
на основните бюджетни взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2022 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
учениците и на децата в детските градини,
наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за
учебната 2021 – 2022 г., които се финансират
по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 25. (1) За покриване на 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 одобрява
за сметка на централния бюджет съгласно
чл. 104 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.:
1. допълнителни разходи в общ размер
1 014 870 лв. по бюджети на първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния бюджет,
разпределени по съответните бюджети, в т.ч.
по области на политики/функционални области
и/или бюджетни програми на първостепенните
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, съгласно раздел I от
приложение № 5; с предвидените за съответните
бюджети суми на разходите се увеличават и
показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона
за публичните финанси за 2022 г.;
2. допълнителни трансфери чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за държавните висши училища и Българската
академия на науките в общ размер 237 070 лв.,
разпределени по съответните държавни висши

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

училища и Българската академия на науките
съгласно раздел II от приложение № 5;
3. допълнителни трансфери по бюджетите
на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската
телеграфна агенция в общ размер 2600 лв.,
разпределени по съответните бюджети съг
ласно раздел III от приложение № 5;
4. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините в
общ размер 1 251 237 лв., разпределени по
съответните общини съгласно раздел IV от
приложение № 5.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 1 и 2, както
и съответните разпоредители с бюджет по
бюджетите на Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция да
извършат съответните промени по бюджетите
си за 2022 г. след представяне на първоначалното месечно разпределение на бюджетите
си и да уведомят министъра на финансите в
срок до 16 май 2022 г.
(3) Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения по ал. 1, т. 4.
(4) Министерството на финансите залага
еднократно лимити за плащания в СЕБРА по
съответните бюджети по ал. 1, т. 1 и 2, както
и по централния бюджет за трансферите за
общините по ал. 1, т. 4 в срок 20 май 2022 г.
(5) Министерството на финансите еднократно превежда и залага като лимит за
плащания в СЕБРА по съответните бюджети
сумите по ал. 1, т. 3.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 2 еднократно
п ревеж дат п ред ви ден и т е за с ъо т ве т н и т е
бюджетни организации суми от раздел II на
приложение № 5 в срок до 20 май 2022 г.
Чл. 26. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември
2021 г. в задграничните представителства на
Република България могат да се ползват за
сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета
на Министерството на външните работи за
2022 г., а в Центъра на промишлеността на
Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно
взаимоотношение с централния бюджет на
бюджета на Министерството на икономиката
и индустрията за 2022 г.
(2) Реализираните приходи във валу та
от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на
Република България, могат да се използват
за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките
на утвърдения му бюджет за 2022 г.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 10 000 хил. лв. по бюджета
на Министерството на вътрешните работи

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изплащане на
фактически извършени разходи за дейности по
издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти
по сключени договори на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Със сумата на фактически извършените
разходи по ал. 1 се увеличават разходите по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2022 г. по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“.
(3) Със сумата на фактически извършените
разходи по ал. 1 да се увеличат показателите
по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
(4) Министърът на вътрешните работи извършва произтичащите от ал. 1 и 2 промени
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2022 г. и уведомява министъра на
финансите.
(5) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 и 4 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи
в общ размер 33 818 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за сметка на
предвидените разходи по централния бюджет
за 2022 г. в изпълнение на Решение № 58 на
Министерския съвет от 2022 г. за сключване
на приятелско споразумение по делото „Петков
срещу България“ (жалба № 6580/15) и Решение № 59 на Министерския съвет от 2022 г.
за изпълнение на плащанията по решенията
на Европейския съд по правата на човека
по делата „Колев срещу България“ (жалба
№ 36480/12), „Стефанов срещу Българи я“
(жалба № 73284/13), „Кязим срещу България“
(жалба № 39356/17) и „Шиянкова-Касапска
срещу България“ (жалба № 10108/16).
(2) Със сумата по ал. 1 се увеличават
разходите по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2022 г. по „Политика в
областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането
на съдебната система“.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(4) Министърът на правосъдието да извърши
произтичащите от ал. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2022 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 29. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г. се разходват
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при спазване на правото на Европейския съюз
и българското законодателство в областта на
държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от
средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от
бедствия като допълващо финансиране към
одобрения бюджет на съответната бюджетна
организация и/или осигурените средства от
други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и
ведомствата от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет
до 15-о число на месеца, следващ месеца на
завършване и разплащане на обектите. За тези
суми се извършват промени по бюджетите им
и по централния бюджет за възстановяване
в резерва за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се
превеждат като трансфер по отделно открита
банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи в Българската народна
банка до 15-о число на месеца, следващ месеца
на завършване и разплащане на обектите, за
които са предназначени, но не по-късно от
20 декември 2022 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността
на централния бюджет и не се включват в
бюджета на Министерството на вътрешните
работи. Възстановените суми се отчитат по
централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра
на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на
финансите извършва промени по централния
бюджет за възстановяването им в резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи в
частта му за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия и
увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в
централния бюджет като общи суми, без да
се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5
могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по бюджетите на общините, отпуснати
им през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, за обекти, за които
към 1 януари 2022 г. има обявена процедура
по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за
обектите не са приключили, се разходват за
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същата цел през 2022 г., като при остатък той
се възстановява по реда на ал. 4.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата
на делегираните бюджети.
Чл. 30. Средствата от общия бюджет на
Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при
участие в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в
Българската народна банка и се отчитат като
намаление на разходите на централния бюджет.
Ч л. 31. От средс т вата, п ред ви ден и за
краткосрочни командировки в чужбина за
2022 г., приоритетно се предоставят средства
за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27
от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г. и
бр. 11 и 97 от 2021 г.).
Чл. 32. (1) Средствата, изразходвани за
участие на делегати на Българската народна
банка в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз, които попадат
в обхвата на действащото към момента на
пътуването решение на генералния секретар
на Съвета/върховния представител за Общата
външна политика и политика на сигурност
относно възстановяване на разходи за делегати
на членовете на Съвета, се възстановяват в
двумесечен срок на Българската народна банка
от централния бюджет след извършване на
проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България
и подлежащи на възстановяване разходи за
съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1
се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до
министъра на финансите след срока по ал. 1
и се отразява в увеличение на разходите на
централния бюджет.
Чл. 33. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет по приложение № 1 в сроковете
за представяне на тримесечните отчети за
изпълнението на бюджетите си представят в
Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по
бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят с указания на министъра
на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет
страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при
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спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 34. Разходите за представителни цели
на бюджетните организации се определят,
както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на облас т н и т е а д м и н ис т ра ц и и – о т
министър-председателя или от главния сек
ретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински
съвет, при спазване на ограниченията по чл. 94
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 35. (1) Бюджетните организации могат
да извършват разходи в полза на работниците
и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им
дейност;
2. от местоживеенето до местоработата
и обратно, когато те се намират в различни
населени места – за лица със специалност и
квалификация, изискващи се за съответната
длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени с
длъжностните характеристики, работодателят,
а за дейностите, финансирани от общинските
бюджети – общинският съвет, утвърж дава
списък на длъжностите и на лицата, които
имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат
за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им (фактури,
билети и абонаментни карти).
Чл. 36. (1) Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите
се суми за данъци и осигурителни вноски са
за сметка на средствата за издръжка и/или
персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните
организации се определят в размер до 3 на сто
от утвърдените разходи за основни заплати на
лицата, назначени по трудови правоотношения,
и на лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Държавна
агенция „Национална сиг у рност“, Закона
за Министерството на вътрешните работи,
Закона за Националната служба за охрана и
със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата
на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват
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чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва
дължимите осигурителни вноски и данъци за
сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за Националната служба за охрана и
със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния
министър/ръководител.
Чл. 37. (1) Министърът на финансите въз
основа на предложения от министъра на
образованието и науката, от министъра на
здравеопазването, от министъра на културата,
от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и
от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г. в резултат на настъпили
промени от преструктуриране на делегираните
от държавата дейности и/или от промяна в
натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело, отбрана
и сигурност в рамките на предвидените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните
бюджетни взаимоотношения на общините с
централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности
и/или от промяна в натуралните показатели
по ал. 1 за функция социално осигуряване,
подпомагане и грижи и по реда на чл. 24,
ал. 4 за функция здравеопазване освободените
средства по централния бюджет могат да се
ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат
направени в срок не по-късно от 15 октомври
2022 г.
Чл. 38. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на
детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на
предучилищното и училищното образование
средствата по стандарти, разпределени по
формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния
бюджет. За училищата, включени в СЕБРА,
предоставянето на средствата се извършва чрез
залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
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здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни
дейности и религиозно дело, икономически
дейности и услуги средствата по стандарти
и целевите средства в срок до 7 работни дни
от получаването им от централния бюджет.
Чл. 39. (1) Министърът на образованието и
науката извършва промени на трансферите за
държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона
за висшето образование, по реда на чл. 112,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите
за издръжка на обучението се извършват
при запазване на еднакъв базов норматив за
всички държавни висши училища и за всички
професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят
на основание и по ред, различни от чл. 91 от
Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91,
ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен
елемент – „Други трансфери“.
(4) Промени между отделните показатели и
направленията на средствата за изпълнението
на основните дейности, за администрираните
дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките
по приложение № 2 се допускат в размер до
10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. трансфер за Българската
академия на науките за 2022 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 40. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2022 г. места в детските ясли,
детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и
социалните услуги, предоставяни в общността,
се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1
през годината може да се осигури и чрез
компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за
съответните делегирани от държавата дейности,
при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 септември 2022 г. Финансирането на
разкритите след 30 септември 2022 г. места в
детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в
социалните услуги, предоставяни в общността,
от следващата бюджетна година се осигурява
от собствени приходи на общините или чрез
компенсирани промени в съответните функции
по предложение на секторните министри.
Чл. 41. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образова-
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ние – целодневна или полудневна, и други
обективни различия в разходите за издръжка
на институцията кметът на съответната община
може да определи диференциран размер на
средствата по норматива за издръжка на дете
в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането
на съответните такси по Закона за местните
данъци и такси, определени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за финансиране на делегираните от
държавата дейности по функция „Образование“.
(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се
определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в
общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането
на съответните такси по Закона за местните
данъци и такси.
Чл. 42. (1) Неусвоените към 31 декември
2021 г. средства по бюджетите на общините от
трансфери за други целеви разходи, постъпили
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на основание актове
на Министерския съвет, за обекти, за които
към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по
чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
и тя не е прекратена, и/или изпълнението на
дейностите и разплащанията за обектите не са
приключили, се разходват за същата цел през
2022 г., като при остатък той се възстановява
в държавния бюджет в срок до един месец
от приключването на разплащанията, но не
по-късно от 20 декември 2022 г.
(2) Неусвоените до 31 декември 2021 г.
трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г.
и предходни години по реда на наредбата по
§ 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в
срок до 31 март 2022 г.
(3) Неусвоените до 31 декември 2021 г.
трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г. за
аванс за покриване на част от транспортните
разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на
централния бюджет в срок до 31 март 2022 г.
(4) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по
реда на чл. 89 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., се разходват
през 2022 г. за финансиране на неотложни
текущи ремонти на общински пътища, на
улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост, съгласно решенията на
общинските съвети от 2021 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2022 г.
Чл. 43. (1) Неусвоените към 31 декември
2021 г. средства по бюджетите на общините от
трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
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Закона за публичните финанси с изключение
на тези във функция „Образование“ могат да
се разходват през 2022 г. за делегираните от
държавата дейности във всички функции, в т.ч.
за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния
акт, с който са одобрени.
(2) Наличните остатъци от средства по ал. 1
към 31 декември 2022 г. се възстановяват в
държавния бюджет в срок до 31 януари 2023 г.
с изключение на средствата, предназначени за
изплащане на обезщетения поради придобито
право на пенсия при прекратяване на трудово
или служебно правоотношение.
(3) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона
за публичните финанси във функция „Образование“ могат да се разходват през следващите
бюджетни години за същите цели, както и за
капиталови разходи, ако това не противоречи
на условията, определени в нормативния акт,
с който са одобрени.
(4) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средст ва по бюд жет и т е на общ ини т е о т
трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от
Закона за публичните финанси се разходват
съгласно одобрените от общинските съвети
разчети за финансиране на капиталовите
разходи за 2022 г. при спазване на ограниченията по чл. 44.
Чл. 44. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2022 г. не могат да се финансират разходи за
общинската администрация за придобиване на
леки автомобили, включително за плащания
по договори за лизинг от предходни години,
за мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 45. (1) По реда на чл. 55 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 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) Допустимите дейности, които могат
да се финансират със средствата от целевия
трансфер за текущ ремонт на общински пътища
и на улична мрежа, са за неотложни текущи
ремонти, чрез изкърпване на дупки, отстраняване на единични повреди и на единични
разрушения на обектите, а за неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска
собственост – за дейности по поддържане на
тяхната изправност, при които не се засяга
конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
(3) Министърът на финансите определя реда,
по който кметовете на общините могат да
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представят предложенията за трансформация
и необходимите документи към тях.
(4) По искане на министъра на финансите
Агенцията за държавна финансова инспекция
извършва инспекции за спазване разпоредбите
на относимата нормативна уредба. Министърът на финансите предлага извършване на
проверки от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, в рамките на
неговите правомощия.
(5) Неправомерно усвоените средства се
възстановяват по централния бюджет или се
прихващат по реда на чл. 106 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 46. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища
по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г. се предоставя
за подпомагане на общините за дейностите
за зимно поддържане на общинските пътища,
регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от
2012 г. за поддържане и текущ ремонт на
пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средст ва по бюд жет и т е на общ ини т е о т
трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане
и снегопочистване на общинските пътища,
регламентирани с наредбата по ал. 1, както и
за придобиване на дълготрайни материални
активи за снегопочистване на територията на
общината по решения на общинските съвети и
за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.
Чл. 47. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на
всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на
чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 48. (1) До 20 на сто от ежемесечно
превежданите от държавния бюджет средства
за социални помощи могат да се разходват за
предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната
политика определя конкретния размер, вида
и начина на предоставяне на социалните
помощи в натура.
Чл. 49. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет
национални програми, планове и проекти, се
осъществява от бюджета на Министерството
на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
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(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 50. (1) Министърът на финансите може
да не одобри смени на обслужващите банки на
министерствата и ведомствата, чиито плащания
се извършват чрез Системата за електронни
бюджетни разплащания, когато смените не се
налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 51. Доколкото изрично не е предвидено
друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните
финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на
правоприемниците на преобразуваните лица,
за които към датата на преобразуване е била
приложена тази разпоредба.
Чл. 52. Когато постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ са от реализация на държавни резерви
и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените
номенклатури и над утвърдените нормативи,
министърът на финансите по предложение на
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ може да
извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“, като за сметка
на отчетеното намаление на разходите за
придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за
закупуване на запаси по Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти и за издръжка и
капиталови разходи.
Чл. 53. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените
дивиденти, постъпват по отделна сметка за
приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци
и осигурители“ на Националната агенция за
приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските
дружества с държавно участие в капитала
изпращат на Териториална дирекция „Големи
данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от
съответните протоколи относно решенията за
разпределение на печалбата в срок до 20 дни
от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските
дружества с държавно участие в капитала
изпращат на органа, упражняващ правата
на държавата в съответното предприятие/
дружество, заверено копие от документа за
направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените
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дивиденти, в срок до края на месеца, в който
е извършено плащането.
Чл. 54. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
Ч л. 55. (1) На На ц иона л на ком па н и я
„Железопътна инфраструктура“, „Метрополитен“ – ЕАД, „Фонд мениджър на финансови
инст ру менти в Българи я“ – ЕА Д, и ВиК
операторите – бенефициенти по оперативни
програми, може да се предоставя авансово
финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при
спазване на правото на Европейския съюз и
на българското законодателство в областта
на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова
помощ, като операциите по предоставянето и
възстановяването на тези суми се отразяват
в отчетността на Националния фонд в частта
на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2
представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити
за плащания за заемообразно финансиране
на Нац иона лна компани я „Железоп ът на
инфраструкт у ра“, „Метрополитен“ – ЕА Д,
„Фонд мениджър на финансови инструменти
в България“ – ЕАД, и ВиК операторите – бенефициенти по оперативни програми, извън
определените в съответствие с правилата за
управление на съответните програми суми
за финансиране.
Чл. 56. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез
сметката за средства от Европейския съюз
на Националния фонд по реда на чл. 142 от
Закона за публичните финанси за финансиране
на авансови и други плащания по оперативни
програми за дейности и операции, свързани
с COVID-19, след решение на Комитета за
наблюдение на програмата за одобряване на
съответната процедура.
Чл. 57. Водените салда по сметките за
дълготрайни материални и нематериални
активи, натрупани по програма ФАР от Националния фонд чрез Изпълнителна агенция
„Програма ФАР“ към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
се прехвърлят до 31 декември 2022 г. към
съответния разпоредител с бюджет, за чиято
сметка съгласно подписаните меморандуми
са изградени или придобити.
Чл. 58. (1) До 10-о число на всеки месец
Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството
на финансите за извършените плащания през
предходния месец от заложените средства по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2022 г. за финансиране на разходите за ДДС на
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общините по одобрени за подпомагане проекти
по Програмата за развитие на селските райони
и Програмата за морско дело и рибарство.
(2) В случаите, когато Държавен фонд
„Земеделие“ и Министерството на земеделието сключват договори с ползвателите на
финансовата помощ по ал. 1, максималният
размер на целевата субсидия за финансиране
на разходите за ДДС се определя въз основа
на договора и допълнителните споразумения
към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане
на разходите по изпълнението на съответния
проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд
„Земеделие“ – за ползватели по Програмата
за развитие на селските райони, и от Министерството на земеделието – за ползватели по
Програмата за морско дело и рибарство, на
проведена от общината тръжна процедура за
избор на изпълнител се финансират разходи
за ДДС в размер до 20 на сто от стойността
на тръжната процедура, но не повече от 20
на сто от одобрената сума към заявката за
авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане
се финансират разходи за ДДС в размер на
одобрената сума към заявката за междинно
или окончателно плащане.
(6) В сл у чаи те, когат о ползват ели по
ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони и Програмата за морско дело
и рибарство, са кандидатствали за получаване
на безлихвен заем по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони
и Програмата за морско дело и рибарство,
разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта
и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на
разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС,
получена на основата на реално извършените и
допустими за финансово подпомагане разходи
по Програмата за развитие на селските райони
или Програмата за морско дело и рибарство.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
и Програмата за морско дело и рибарство
недостигът може да бъде осигурен за сметка
на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2022 г.
Чл. 59. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1,
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раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на „ТЕРЕМ
ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София, за финансиране
на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34,
ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България на дейностите
по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на
отбранителни продукти и за изработване на
контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти
и на дейности по подготовка и изпълнение
на разработените планове.
Чл. 60. С оглед на осигуряване на ефективно
управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия,
които изпълняват проекти, финансирани по
оперативните програми на Европейския съюз,
както и дейности, финансирани от държавния
бюджет, принципно допустими за финансиране
по оперативните програми на Европейския
съюз, прилагат правилата за възлагане и
изпълнение, приложими за тези програми.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 481 на Министерския
съвет от 2021 г. за уреждане на бюджетни
отношения през 2022 г. (обн., ДВ, бр. 1 от
2022 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2022 г.) се отменя.
§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на
диференцирани нормативи за издръжка на
обучението за един студент по професионални
направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г.,
бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62
от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г.,
бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 10 от
2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.), в
чл. 1, т. 6 числото „5,30“ се заменя със „7,20“.
§ 3. (1) Параграф 2 се прилага за определяне на издръжката на обучението от учебната
2021 – 2022 година за студентите, приети за
обучение в първи курс.
(2) Размерът на издръжката на обучението за студентите, приети преди учебната
2021 – 2022 година, се определя по досегашния ред.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 74 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2022 г. с изключение на § 1, който
влиза в сила от деня на обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение № 1
Т Р. 11 5
към чл. 1,С ал.
Приложение № 1
към чл. 1

Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с
бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по области на
политики/функционални области и бюджетни програми
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
0200.01.00
Функционална област „Осъществяване на конституционните
правомощия на президента на Република България“
0200.01.01
Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на
президента и вицепрезидента на Република България при
изпълнение на конституционните и законовите им правомощия“
Общо:

Сума
(в лева)
9 538 600
9 538 600
9 538 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на президента и
вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им
правомощия“
I. Общо ведомствени разходи
9 538 600
от тях за:
Персонал
6 365 800
Издръжка
2 586 000
Капиталови разходи
586 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 538 600
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
9 538 600
6 365 800
2 586 000
586 800
9 538 600
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
0300.01.00
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата
на Министерския съвет“
0300.01.01
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на
дейността му“
0300.01.02
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални
политики“
0300.02.00
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
0300.02.01
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от
ЕС“
0300.03.00
Политика в областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България
0300.03.01
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“
0300.04.00
Политика в областта на правото на вероизповедание
0300.04.01
Бюджетна програма „Вероизповедания“
0300.05.00
Политика в областта на архивното дело
0300.05.01
Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
0300.06.00
Политика в областта на регистрите
0300.06.01
Бюджетна програма „Вписвания“
0300.06.02
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
0300.06.03
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно
обслужване на населението“
0300.07.00
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на
горите
0300.07.01
Бюджетна програма „Управление на горския сектор“
0300.08.00
Политика в областта на пощите
0300.08.01
Бюджетна програма „Пощенска политика и пощенски услуги“
0300.09.00
Бюджетна програма „Администрация“
0300.10.00
Други бюджетни програми
0300.10.01
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
0300.10.02
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
0300.10.03
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
ОБЩО:

Сума
(в лева)
14 734 800
9 066 200
5 668 600
53 100
53 100
33 860 126
33 860 126
39 069 900
39 069 900
8 134 000
8 134 000
57 260 500
31 621 300
22 306 200
3 333 000
29 674 300
29 674 300
89 792 000
89 792 000
12 808 800
97 980 300
16 334 200
14 116 400
67 529 700
383 367 826

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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Сума
(в лева)
9 066 200
8 231 200
835 000
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Сума
(в лева)
9 066 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
I. Общо ведомствени разходи
4 678 600
от тях за:
Персонал
4 023 600
Издръжка
655 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
990 000
от тях за:
Комуникационна стратегия на Република България
900 000
Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за
открито управление“
90 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 668 600
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
53 100
от тях за:
Персонал
22 100
Издръжка
31 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
53 100
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
I. Общо ведомствени разходи
31 107 600
от тях за:
Персонал
20 587 900
Издръжка
10 060 000
Капиталови разходи
468 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 752 526
от тях за:
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
794 900
Провеждане на национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй –
Околчица и честване на Шипченските боеве
165 000
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна
и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен
сезон
860 500
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани
лица
68 000
Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград
864 126
ІІІ. Общо разходи (I+II)
33 860 126
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
I. Общо ведомствени разходи
299 900
от тях за:
Персонал
272 900
Издръжка
27 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
38 770 000
от тях за:
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията
38 770 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
39 069 900
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
8 134 000
от тях за:
Персонал
7 099 000
Издръжка
710 000
Капиталови разходи
325 000
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Сума
(в лева)

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 134 000
0300.06.01 Бюджетна програма „Вписвания“
I. Общо ведомствени разходи
31 621 300
от тях за:
Персонал
18 958 700
Издръжка
8 025 300
Капиталови разходи
4 637 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
31 621 300
0300.06.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
I. Общо ведомствени разходи
22 306 200
от тях за:
Персонал
9 174 600
Издръжка
9 636 300
Капиталови разходи
3 495 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
22 306 200
0300.06.03 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на
населението“
I. Общо ведомствени разходи
3 333 000
от тях за:
Персонал
2 254 000
Издръжка
870 000
Капиталови разходи
209 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 333 000
0300.07.01 Бюджетна програма „Управление на горския сектор“
I. Общо ведомствени разходи
29 670 000
от тях за:
Персонал
19 903 000
Издръжка
9 767 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 300
от тях за:
Членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
4 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
29 674 300
0300.08.01 Бюджетна програма „Пощенска политика и пощенски услуги“
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
89 792 000
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги
64 619 000
Разпространение от „Български пощи“ ЕАД на периодични печатни издания (вестници
и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на
територията на Република България
25 173 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
89 792 000
0300.09.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
12 798 800
от тях за:
Персонал
6 265 800
Издръжка
3 903 000
Капиталови разходи
2 630 000
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Държавна награда „Свети Паисий Хилендарски“
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.10.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Извършване на одити и инспекции за пътна безопасност по чл. 36б от Закона за
пътищата, от общините в Република България, посредством процедури за кандидатстване
с проекти и предложения пред ДА „БДП“
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.10.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.10.03 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните
и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Администрирана издръжка за отстраняване и унищожаване на мъртви животни
съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108
от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование
Членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита
(EPPO и EUPHRESCO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),
Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) и Федерацията на
ветеринарните лекари в Европа (FVE)
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 1 9

Сума
(в лева)
10 000
10 000
12 808 800
15 734 200
9 434 100
5 712 600
587 500
600 000

600 000
16 334 200
13 716 400
6 517 400
6 919 000
280 000
400 000
400 000
14 116 400
62 308 000
53 508 000
8 800 000
5 221 700
1 800 000
2 200 000
1 000 000
10 800

210 900
67 529 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

Сума
(в лева)
244 827 300
166 243 300
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ВЕСТНИК

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
65 951 200
12 632 000
138 540 526
383 367 826

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
0400.01.00
0400.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
Бюджетна програма „Тълкуване на Конституцията“
Общо:

Сума
(в лева)
5 503 800
5 503 800
5 503 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
0400.01.01 Бюджетна програма „Тълкуване на Конституцията“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 503 800
4 743 800
540 000
220 000
5 503 800

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
5 503 800
4 743 800
540 000
220 000
5 503 800
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ДЪРЖАВЕН
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С Т Р. 2 1

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
0500.01.00
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и
управлението на публичните средства и дейности“
0500.01.01
Бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит,
подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните
средства и дейности“
Общо:

Сума
(в лева)
23 538 800
23 538 800
23 538 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
0500.01.01 Бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто
управление и отчетността на публичните средства и дейности“
I. Общо ведомствени разходи
23 538 800
от тях за:
Персонал
20 130 800
Издръжка
2 484 000
Капиталови разходи
924 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 538 800
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
23 538 800
20 130 800
2 484 000
924 000
23 538 800

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1000.01.00
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични
финанси
1000.01.01
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
1000.01.02
Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
1000.02.00
Политика в областта на ефективното събиране на всички
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Сума
(в лева)
39 751 500
20 487 300
19 264 200
487 527 100

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1000.02.01
1000.03.00
1000.03.01
1000.03.02
1000.04.00
1000.04.01
1000.05.00
1000.05.01
1000.06.00

ВЕСТНИК

НАИМЕНОВАНИЕ
държавни приходи
Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Политика в областта на защитата на обществото и
икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки,
изпиране на пари и финансиране на тероризма
Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във
финансовата система на ЕС“
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Политика в областта на управлението на дълга
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Други бюджетни програми
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
487 527 100
51 347 300
1 546 300
49 801 000
6 206 600
6 206 600
296 700
296 700
39 088 000
624 217 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната
банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на
Групата на Световната банка
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите
Кампания „Данъчно-осигурителни рискове“
Провеждане на съвместна кампания на НАП, НОИ и партньори „Заплата в плик“
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Сума
(в лева)
16 363 900
12 579 600
3 782 100
2 200
4 123 400

4 123 400
20 487 300
19 264 200
16 183 900
2 889 500
190 800
19 264 200
481 447 100
336 536 500
87 667 900
57 242 700
6 080 000
5 996 000
25 000
29 500
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С Т Р. 2 3

Сума
(в лева)
Кампания „Новорегистрирани фирми“
29 500
ІІІ. Общо разходи (I+II)
487 527 100
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
1 546 300
от тях за:
Персонал
966 300
Издръжка
580 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 546 300
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
I. Общо ведомствени разходи
49 801 000
от тях за:
Персонал
40 939 900
Издръжка
8 861 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
49 801 000
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
I. Общо ведомствени разходи
2 166 600
от тях за:
Персонал
1 940 600
Издръжка
226 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 040 000
от тях за:
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България
4 040 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 206 600
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
296 700
от тях за:
Персонал
241 400
Издръжка
55 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
296 700
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
37 483 000
от тях за:
Персонал
9 948 200
Издръжка
24 757 000
Капиталови разходи
2 777 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 605 000
от тях за:
Отпечатване и контрол върху ценни книжа
105 000
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за
възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
1 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
39 088 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
608 368 800
419 336 400
128 818 900
60 213 500
15 848 400
624 217 200

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1100.01.00
Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация
1100.01.01
Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на НАТО,
обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на
България в ОССЕ“
1100.01.02
Бюджетна програма „Европейска политика. Регионално и
двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни
отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с
Обединеното Кралство“
1100.01.03
Бюджетна програма „Международно сътрудничество и глобални
политики“
1100.01.04
Бюджетна програма „Двустранни отношения с държави извън ЕС и
ЕИП“
1100.01.05
Бюджетна програма „Консулска дипломация и управление на
кризи“
1100.01.06
Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и
хуманитарна помощ“
1100.01.07
Бюджетна програма „Изграждане на позитивен образ на България
зад граница и подкрепа за българските общности, организации и
инициативи на българите в чужбина“
1100.01.08
Бюджетна програма „Осигуряване на прозрачност и обществена
подкрепа за външната политика“
1100.01.09
Бюджетна програма „Обучение и професионална квалификация на
служителите в дипломатическата служба“
1100.01.10
Бюджетна
програма
„Ефективно
функциониране
на
външнополитическата дейност“
1100.01.11
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността
на Централно управление на МВнР“
1100.01.12
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността
на задграничните представителства“
1100.02.00
Политика в областта на публичната дипломация и публичните
дейности в подкрепа на целите на външната политика
1100.02.01
Бюджетна програма „Публична дипломация“
1100.02.02
Бюджетна програма „Културна дипломация“
1100.03.00
Политика в областта на подкрепата за българските общности и
лицата с българско самосъзнание зад граница
1100.03.01
Бюджетна програма „Подкрепа за българските общности и лицата с
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Сума
(в лева)
154 110 200
5 784 700

188 000
9 601 000
153 000
385 000
7 273 200

110 000

460 000
32 534 700
97 620 500
1 250 000
810 200
439 800
1 118 100
1 118 100

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.

ВЕСТНИК

НАИМЕНОВАНИЕ
българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското
културно-историческо наследство“
Общо:

С Т Р. 2 5

Сума
(в лева)

156 478 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
1100.01.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна
политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ“
I. Общо ведомствени разходи
192 000
от тях за:
Издръжка
192 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
5 592 700
от тях за:
Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира
3 330 400
Граждански бюджет на НАТО
1 882 500
Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО
379 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 784 700
1100.01.02 Бюджетна програма „Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с
държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с
Обединеното Кралство“
I. Общо ведомствени разходи
188 000
от тях за:
Издръжка
188 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
188 000
1100.01.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество и глобални политики“
I. Общо ведомствени разходи
306 000
от тях за:
Издръжка
306 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 295 100
от тях за:
Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН,
Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни
организации
9 295 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 601 100
1100.01.04 Бюджетна програма „Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП“
I. Общо ведомствени разходи
153 000
от тях за:
Издръжка
153 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
153 000
1100.01.05 Бюджетна програма „Консулска дипломация и управление на кризи“
I. Общо ведомствени разходи
385 000
от тях за:
Издръжка
385 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
385 000
1100.01.06 Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна
помощ“
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
7 273 200
от тях за:
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ
6 000 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Разходи за Механизма за Турция в полза на бежанците
Съюз на тракийските дружества в България
(в т.ч. за Тракийски научен институт)
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
1 073 200
200 000
100 000

7 273 200
1100.01.08 Бюджетна програма „Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната
политика“
I. Общо ведомствени разходи
110 000
от тях за:
Издръжка
110 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
110 000
1100.01.10 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на външнополитическата дейност“
I. Общо ведомствени разходи
460 000
от тях за:
Издръжка
460 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
460 000
1100.01.11 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на Централно
управление на МВнР“
I. Общо ведомствени разходи
32 534 700
от тях за:
Персонал
20 053 800
Издръжка
7 706 900
Капиталови разходи
4 774 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
32 534 700
1100.01.12 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на задграничните
представителства“
I. Общо ведомствени разходи
97 120 500
от тях за:
Персонал
16 897 900
Издръжка
76 867 800
Капиталови разходи
3 354 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
500 000
от тях за:
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина
500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
97 620 500
1100.02.01 Бюджетна програма „Публична дипломация“
I. Общо ведомствени разходи
810 200
от тях за:
Персонал
592 400
Издръжка
192 800
Капиталови разходи
25 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
810 200
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
I. Общо ведомствени разходи
437 500
от тях за:
Персонал
241 300
Издръжка
147 000
Капиталови разходи
49 200

12

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 2 7

Сума
(в лева)

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 300
от тях за:
Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European
Union National Institutes for Culture)
2 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
439 800
1100.03.01 Бюджетна програма „Подкрепа за българските общности и лицата с българско
самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство“
I. Общо ведомствени разходи
1 118 100
от тях за:
Персонал
710 100
Издръжка
374 000
Капиталови разходи
34 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 118 100
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
133 815 000
38 495 500
87 082 500
8 237 000
22 663 300
156 478 300

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
Сума
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
(в лева)
№ 52 от 2022 г.
1200.01.00
Политика в областта на отбранителните способности
1 788 247 000
1200.01.01
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените
сили“
1 097 151 100
1200.01.02
Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
20 370 400
1200.01.03
Бюджетна програма „Военна полиция“
39 977 200
1200.01.04
Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
111 848 100
1200.01.05
Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“
35 294 500
1200.01.06
Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
11 387 600
1200.01.07
Бюджетна програма „Военно образование“
8 800 000
1200.01.08
Бюджетна
програма
„Административно
осигуряване,
инфраструктура и управление на риска“
198 909 000
1200.01.09
Бюджетна програма „Сили за специални операции“
35 509 100
1200.01.10
Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
229 000 000
1200.02.00
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
94 178 800
1200.02.01
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“
34 886 400
1200.02.02
Бюджетна програма „Военно разузнаване“
59 292 400
Общо:
1 882 425 800
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С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
I. Общо ведомствени разходи
1 096 906 600
от тях за:
Персонал
885 451 100
Издръжка
182 360 900
Капиталови разходи
29 094 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
244 500
от тях за:
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
65 000
Разходи за членски внос
179 500
ІІІ. Общо разходи (I + II)
1 097 151 100
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
I. Общо ведомствени разходи
20 325 400
от тях за:
Персонал
17 846 000
Издръжка
2 239 400
Капиталови разходи
240 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
45 000
от тях за:
Стипендии за курсанти и студенти
45 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
20 370 400
1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
I. Общо ведомствени разходи
39 977 200
от тях за:
Персонал
37 928 000
Издръжка
1 744 200
Капиталови разходи
305 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
39 977 200
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
I. Общо ведомствени разходи
111 823 100
от тях за:
Персонал
85 949 100
Издръжка
22 576 000
Капиталови разходи
3 298 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
25 000
от тях за:
Стипендии за студенти
20 000
Членски внос в Международния комитет по военна медицина
5 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
111 848 100
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
I. Общо ведомствени разходи
35 292 600
от тях за:
Персонал
22 140 000
Издръжка
11 110 600
Капиталови разходи
2 042 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 900
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 2 9

Сума
(в лева)

от тях за:
Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS
1 900
ІІІ. Общо разходи (I + II)
35 294 500
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
I. Общо ведомствени разходи
11 383 600
от тях за:
Персонал
7 899 000
Издръжка
2 641 600
Капиталови разходи
843 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 000
от тях за:
Членски внос в Българския институт за стандартизация
4 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
11 387 600
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
I. Общо ведомствени разходи
8 800 000
от тях за:
Издръжка
8 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
8 800 000
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на
риска“
I. Общо ведомствени разходи
194 689 000
от тях за:
Персонал
81 135 700
Издръжка
83 819 600
Капиталови разходи
29 733 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 220 000
от тях за:
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната
610 000
За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)
3 348 000
Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България
262 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
198 909 000
1200.01.09 Бюджетна програма „Сили за специални операции“
I. Общо ведомствени разходи
35 507 100
от тях за:
Персонал
32 801 200
Издръжка
2 022 300
Капиталови разходи
683 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 000
от тях за:
Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н-24/17.08.2010 г.
2 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
35 509 100
1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
I. Общо ведомствени разходи
229 000 000
от тях за:
Издръжка
2 422 500
Капиталови разходи
226 577 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
229 000 000
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
16 454 200
от тях за:
Издръжка
16 454 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
18 432 200
от тях за:
Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и
административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.
18 432 200
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С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I + II)
1200.02.02 Бюджетна програма „Военно разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
34 886 400
59 292 400
52 232 200
5 844 200
1 216 000
59 292 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I + II)

Сума
(в лева)
1 859 451 200
1 223 382 300
342 035 500
294 033 400
22 974 600
1 882 425 800

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
Сума
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
(в лева)
№ 52 от 2022 г.
1300.01.00
Политика в областта на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред
1 208 753 900
1300.01.01
Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и превенция“
1 208 753 900
1300.02.00
Политика в областта на защитата на границите и контрол на
миграционните процеси
288 055 800
1300.02.01
Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната
граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
288 055 800
1300.03.00
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението при извънредни ситуации
350 963 700
1300.03.01
Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
350 963 700
1300.04.00
Политика в областта на управлението и развитието на
системата на Министерството на вътрешните работи
212 406 600
1300.04.01
Бюджетна
програма
„Информационно
осигуряване
и
административно обслужване“
165 205 300
1300.04.02
Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
24 016 200
1300.04.03
Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация“
23 185 100
Общо:
2 060 180 000
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
1 208 739 200
от тях за:
Персонал
1 104 304 100
Издръжка
88 635 500
Капиталови разходи
15 799 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 700
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.)
14 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 208 753 900
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и
контрол на миграционните процеси“
I. Общо ведомствени разходи
288 055 800
от тях за:
Персонал
260 149 600
Издръжка
26 121 200
Капиталови разходи
1 785 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
288 055 800
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации“
I. Общо ведомствени разходи
350 901 500
от тях за:
Персонал
316 076 400
Издръжка
31 710 100
Капиталови разходи
3 115 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
62 200
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF,
БИС, Асоциация на лицата за оценяване съответствието на строителни продукти и др.)
62 200
ІІІ. Общо разходи (I+II)
350 963 700
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
164 736 900
от тях за:
Персонал
98 372 600
Издръжка
58 178 900
Капиталови разходи
8 185 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
468 400
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC,
Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI,
DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ
и за функционирането на ШИС и др.)
468 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
165 205 300
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
24 016 200
от тях за:
Персонал
21 002 200
Издръжка
2 714 000
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С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
300 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
24 016 200
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
I. Общо ведомствени разходи
20 632 400
от тях за:
Персонал
16 076 100
Издръжка
3 956 300
Капиталови разходи
600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 552 700
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на
ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска
асоциация на пожарникарските колежи и др.)
2 700
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.)
2 550 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 185 100
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 057 082 000
1 815 981 000
211 316 000
29 785 000
3 098 000
2 060 180 000

9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1400.01.00
Политика в областта на правосъдието
1400.01.01
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на
съдебната система“
1400.01.02
Бюджетна програма „Регистри“
1400.01.03
Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
1400.01.04
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
1400.02.00
Политика в областта на изпълнение на наказанията
1400.02.01
Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
1400.02.02
Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
1400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
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Сума
(в лева)
130 606 400
35 557 300
1 011 300
83 844 200
10 193 600
229 528 200
161 783 000
67 745 200
12 300 200
372 434 800

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
I. Общо ведомствени разходи
14 657 300
от тях за:
Персонал
9 869 100
Издръжка
4 788 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
20 900 000
от тях за:
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления
210 000
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие
450 000
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова
240 000
компенсация на пострадали от престъпления
Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни
арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III „А“ от Закона за
съдебната власт
Субсидии по Закона за политическите партии
20 000 000
Дължими суми по влезли в сила решения по дела в страната, както и пред чужди
юрисдикции, вкл. международни арбитражни производства, по които министърът на
правосъдието осъществява производството на държавата и средства за рамкови
споразумения за заплащане на хонорари на международни адвокатски кантори и
специализирани преводи
ІІІ. Общо разходи (I+II)
35 557 300
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
I. Общо ведомствени разходи
1 011 300
от тях за:
Персонал
706 200
Издръжка
225 400
Капиталови разходи
79 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 011 300
1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
I. Общо ведомствени разходи
83 295 700
от тях за:
Персонал
74 707 900
Издръжка
6 755 300
Капиталови разходи
1 832 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
548 500
от тях за:
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест
328 500
Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни
актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване
от свобода
220 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
83 844 200
1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
I. Общо ведомствени разходи
836 600
от тях за:
Персонал
673 500
Издръжка
158 100
Капиталови разходи
5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 357 000
от тях за:
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Издръжка по Закона за правната помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и правилника за неговото прилагане
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
9 357 000
10 193 600
141 487 400
119 289 700
18 676 200
3 521 500
20 295 600
2 350 400
17 945 200
161 783 000
66 031 700
62 642 700
2 220 000
1 169 000
1 713 500
1 713 500
67 745 200
12 300 200
5 904 600
4 025 600
2 370 000
12 300 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
319 620 200
273 793 700
36 848 800
8 977 700
52 814 600
372 434 800

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1500.01.00
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение
на работници и трудовата миграция
1500.01.01
Бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“
1500.01.02
Бюджетна програма „Свободно движение на работници и трудова
миграция“
1500.02.00
Политика в областта на трудовите отношения
1500.02.01
Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
1500.03.00
Политика в областта на социалното подпомагане и
равнопоставеността на жените и мъжете
1500.03.01
Бюджетна програма „Социални помощи“
1500.03.02
Бюджетна програма „Равнопоставеност на жените и мъжете“
1500.04.00
1500.04.01
1500.05.00
1500.05.01
1500.06.00
1500.06.01
1500.06.02
1500.07.00

Политика в областта на хората с увреждания
Бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“
Политика в областта на социалното включване

Бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“
Политика в областта на жизненото равнище, демографското
развитие и социалните инвестиции
Бюджетна програма „Насърчаване, координация и мониторинг на
демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд“
Бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на
социалната икономика и корпоративната социална отговорност“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
133 425 700
133 133 300
292 400
22 182 500
22 182 500
281 778 700
281 632 500
146 200
1 003 918 700
1 003 918 700
729 820 700
729 820 700
1 132 600
501 300
631 300
14 737 900
2 186 996 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1500.01.01 Бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за
действие по заетостта
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.01.02 Бюджетна програма „Свободно движение на работници и трудова миграция“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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60 133 300
47 226 300
9 895 000
3 012 000
73 000 000
73 000 000
133 133 300
292 400
292 400
292 400

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО
Диагностика на професионалните болести по КСО
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.03.01 Бюджетна програма „Социални помощи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.
Други помощи по Закона за социално подпомагане
Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и
социалната подкрепа
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и
социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на
военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на
Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.03.02 Бюджетна програма „Равнопоставеност на жените и мъжете“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.04.01 Бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания
Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с
увреждания
Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от
ЗХУ)
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от
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Сума
(в лева)
18 182 500
15 315 500
2 307 000
560 000
4 000 000
3 000 000
1 000 000
22 182 500
47 385 500
41 334 500
4 491 000
1 560 000
234 247 000
37 739 000
2 600 000
100 000
3 500 000
860 000
4 500 000
181 300 000
3 648 000
281 632 500
146 200
146 200
146 200
20 594 700
18 201 700
2 343 000
50 000
983 324 000
519 550 000
2 750 000
9 054 600
270 000
2 500 000

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ЗХУ)
Механизъм лична помощ
Целева помощ за безвъзмездна преводаческа услуга по Закона за българския жестов
език
Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в
т.ч.:
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
Сдружение „Съюз на слепите в България“
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
Сдружение „Съюз на глухите в България“
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Сдружение „Център за психологически изследвания“
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.05.01 Бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Национална телефонна линия за деца - 116111
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)
Помощи по Закона за закрила на детето
Приемни семейства по Закона за закрила на детето
Еднократна помощ при бременност
Еднократна помощ при раждане на дете
Еднократна помощ при осиновяване на дете
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и
автобусния транспорт в страната за многодетни майки
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст
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Сума
(в лева)
438 100 000
6 000 000
5 099 400
709 600
282 900
722 200
212 800
478 400
112 700
372 600
406 000
92 000
193 200
312 800
287 500
59 800
52 900
59 800
236 900
51 800
230 000
113 900
51 800
59 800
1 003 918 700
63 742 700
55 482 700
8 200 000
60 000
666 078 000
360 000
190 000
13 765 000
31 080 000
1 650 000
23 350 000
175 000
2 520 000
1 440 000
16 800 000
18 750 000
667 000
34 080 000
342 251 000

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
172 000 000
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
7 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
729 820 700
1500.06.01 Бюджетна програма „Насърчаване, координация и мониторинг на демографското
развитие, жизненото равнище и доходите от труд“
I. Общо ведомствени разходи
341 300
от тях за:
Персонал
341 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
160 000
от тях за:
Националната програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата
в доходите
50 000
План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в
България 2019-2030 г.
110 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
501 300
1500.06.02 Бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и
корпоративната социална отговорност“
I. Общо ведомствени разходи
341 300
от тях за:
Персонал
341 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
290 000
от тях за:
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми
180 000
План за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.
110 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
631 300
1500.07.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
14 737 900
от тях за:
Персонал
5 907 100
Издръжка
4 952 800
Капиталови разходи
3 878 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 737 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната
политика
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
225 897 800
184 589 000
32 188 800
9 120 000
1 961 099 000
2 186 996 800

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1600.01.00
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола
на общественото здраве
1600.01.01
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
1600.01.02
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните
болести“
1600.01.03
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
1600.01.04
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични
вещества“
1600.02.00
Политика в областта на диагностиката и лечението
1600.02.01
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“
1600.02.02
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на
специфични групи от населението“
1600.02.03
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
1600.02.04
Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
1600.02.05
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
1600.02.06
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в
неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
1600.03.00
Политика в областта на лекарствените продукти и
медицинските изделия
1600.03.01
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия“
1600.04.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
153 386 700
27 491 900
7 344 800
116 886 900
1 663 100
604 450 200
34 485 900
128 232 400
257 030 700
89 373 100
35 597 000
59 731 000
37 179 200
37 179 200
30 584 300
825 600 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
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Сума
(в лева)
27 385 900
23 450 400
3 935 500
106 000
100 000
6 000
27 491 900
5 303 400
4 338 300
965 100
2 041 400
1 995 200
25 900

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 23

Сума
(в лева)

Средства за участие на Република България в Международната асоциация на
националните институти по обществено здраве и други
20 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 344 800
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
23 628 300
от тях за:
Персонал
20 656 500
Издръжка
2 971 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
93 258 600
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
7 104 200
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
45 000 000
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
60 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
41 094 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
116 886 900
1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
I. Общо ведомствени разходи
773 100
от тях за:
Персонал
568 300
Издръжка
204 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
890 000
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
160 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
730 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 663 100
1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и
електронно здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
25 285 900
от тях за:
Персонал
11 674 100
Издръжка
5 480 100
Капиталови разходи
8 131 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 200 000
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност
9 184 000
Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и
надзор в здравеопазването и социалната сфера и други
16 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
34 485 900
1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“
I. Общо ведомствени разходи
12 918 300
от тях за:
Персонал
3 287 900
Издръжка
1 962 100
Капиталови разходи
7 668 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
115 314 100
от тях за:
Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма
1 800 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
93 258 700
Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен
ремонт на лечебните заведения
20 255 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
128 232 400
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С Т Р. 4 1

Сума
(в лева)

1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
I. Общо ведомствени разходи
195 860 500
от тях за:
Персонал
176 202 000
Издръжка
19 658 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
61 170 200
от тях за:
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация
200 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
60 970 200
ІІІ. Общо разходи (I+II)
257 030 700
1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
I. Общо ведомствени разходи
41 790 500
от тях за:
Персонал
32 758 100
Издръжка
9 032 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
47 582 600
от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
47 092 000
Разходи за изпълнение на национални програми
490 600
ІІІ. Общо разходи (I+II)
89 373 100
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
I. Общо ведомствени разходи
15 266 200
от тях за:
Персонал
11 028 000
Издръжка
4 238 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
20 330 800
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
20 330 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
35 597 000
1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение,
майчино и детско здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
30 981 100
от тях за:
Персонал
23 002 200
Издръжка
7 978 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
28 750 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
2 000 000
Разходи за дейности по асистирана репродукция
20 000 000
Разходи за изпълнение на национални програми
6 690 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
59 731 100
1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“
I. Общо ведомствени разходи
11 295 800
от тях за:
Персонал
9 715 300
Издръжка
1 580 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
25 883 400
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
25 852 000
Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта
31 400
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
на фармацевтичните инспекции и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност
Субсидии за Българския Червен кръст
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка
Средства за участие на Република България в Световната здравна организация,
Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други
Капиталови трансфери за Българския Червен кръст
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
37 179 200
21 634 300
16 244 700
5 389 600
8 950 000
2 212 000
5 200 000
36 000
502 000
1 000 000
30 584 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
412 123 300
332 925 800
63 397 500
15 800 000
413 477 100
825 600 400

12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1700.01.00
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот
1700.01.01
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
1700.01.02
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“
1700.01.03
Бюджетна програма „Училищно образование“
1700.01.04
Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“
1700.01.05
Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
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Сума
(в лева)

771 994 700
136 188 500
131 462 100
476 008 700
8 277 300
17 120 900

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1700.01.06
Бюджетна програма „Учене през целия живот“
1700.02.00
Политика в областта на равен достъп до качествено висше
образование и развитие на научния потенциал
1700.02.01
Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на
качеството във висшето образование“
1700.02.02
Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
1700.02.03
Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
1700.02.04
Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен
потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на
знанието“
1700.02.05
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния
потенциал за интегриране в европейското изследователско
пространство и глобалната информационна мрежа“
1700.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

С Т Р. 4 3

Сума
(в лева)
2 937 200
81 867 300
18 660 600
10 090 400
4 802 400

26 538 700
21 775 200
7 312 900
861 174 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и
училищното образование“
I. Общо ведомствени разходи
31 072 500
от тях за:
Персонал
18 619 000
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
18 619 000
Издръжка
6 301 500
Капиталови разходи
6 152 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
105 116 000
от тях за:
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл.
286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
90 000 000
Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем
на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО
14 700 000
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за
качеството на образователния продукт
400 000
Награди за особени заслуги към българската държава и нация
6 000
Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното
дело
10 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
136 188 500
1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“
I. Общо ведомствени разходи
80 742 000
от тях за:
Персонал
76 082 300
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
4 693 500
Издръжка
4 659 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
50 720 100
от тях за:
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.
35 100 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

29

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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БРОЙ 23

Сума
(в лева)

Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.
1 100 000
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г.
14 520 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
131 462 100
1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“
I. Общо ведомствени разходи
449 600 700
от тях за:
Персонал
386 849 500
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
3 516 600
Издръжка
59 996 200
Капиталови разходи
2 755 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
26 408 000
от тях за:
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища
22 000 000
Финансиране на духовни училища
4 408 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
476 008 700
1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
I. Общо ведомствени разходи
8 277 300
от тях за:
Персонал
2 903 000
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 378 400
Издръжка
5 374 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 277 300
1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
4 620 900
от тях за:
Персонал
1 949 500
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
517 400
Издръжка
2 671 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
12 500 000
от тях за:
Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС №
90/2018 г.
12 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
17 120 900
1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“
I. Общо ведомствени разходи
2 937 200
от тях за:
Персонал
2 234 200
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 234 200
Издръжка
703 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 973 200
1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето
образование“
I. Общо ведомствени разходи
18 507 900
от тях за:
Персонал
2 505 600
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 505 600
Издръжка
14 652 300
Капиталови разходи
1 350 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
152 700
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от тях за:
Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в
Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието
(ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване
на качеството на образованието (CEENQA)
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното
представителство на студентските съвети
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен
и културен обмен
Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за
възпоменание на Холокоста и други
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и
правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен
университет, Република Молдова

С Т Р. 4 5

Сума
(в лева)

12 700
140 000
18 660 600
1 154 400
538 200
538 200
616 200
8 936 000
2 156 000
6 780 000
10 090 400
3 802 400
1 136 800
624 600
2 665 600
1 000 000
300 000
400 000

300 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 802 400
1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за
изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на
икономика, базирана на знанието“
I. Общо ведомствени разходи
26 108 100
от тях за:
Персонал
2 141 100
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 141 100
Издръжка
23 967 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
430 600
от тях за:
Стипендии за докторанти
Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS
детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания
367 600
Награди за научни конкурси
63 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
26 538 700
1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
I. Общо ведомствени разходи
11 584 700
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от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно
Споразумение между правителството на Република България и правителството на
Съединените американски щати
Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения
институт за ядрени изследвания в Дубна, Програма Евратом и за европейските научни
инфраструктури
Средства за Македонския научен институт
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
1 168 100
1 168 100
10 416 600
10 190 500

618 800
9 471 700
100 000
21 775 200
7 312 900
5 538 900
5 538 900
1 604 000
170 000
7 312 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и
науката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
645 721 000
501 666 200
43 475 600
133 627 800
10 427 000
215 453 900
861 174 900

13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1800.01.00
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство
1800.01.01
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“
1800.01.02
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства“
1800.02.00
Политика в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до
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Сума
(в лева)
39 871 100
21 933 900
17 937 200
295 807 300

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1800.02.01
1800.02.02
1800.02.03
1800.02.04
1800.02.05
1800.02.06
1800.02.07
1800.02.08
1800.03.00

ВЕСТНИК

НАИМЕНОВАНИЕ

С Т Р. 4 7

Сума
(в лева)

качествено художествено образование
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
Бюджетна програма „Филмово изкуство“
Бюджетна програма „Сценични изкуства“
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната
собственост“
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в
чужбина“
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и
културата“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

9 064 400
27 928 200
174 279 600
5 922 500
513 200
13 514 300
6 064 000
58 521 100
8 813 400
344 491 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
I. Общо ведомствени разходи
11 701 200
от тях за:
Персонал
2 941 900
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 941 900
Издръжка
3 009 300
Капиталови разходи
5 750 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 232 700
от тях за:
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими
археологически културни ценности - Закон за културното наследство
3 000 000
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните
ценности - Закон за културното наследство
7 000 000
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
недвижимото културно наследство
6 700
Субсидия за Националния дарителски фонд „13 века България“
226 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
21 933 900
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и
визуалните изкуства“
I. Общо ведомствени разходи
15 972 400
от тях за:
Персонал
9 525 900
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
664 600
Издръжка
6 418 400
Капиталови разходи
28 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 964 800
от тях за:
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Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
движимото културно наследство
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно
наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
Субсидии за програми и проекти в областта на визуалните изкуства за подпомагане на
частни културни организации и дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни
професии
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и
разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и
популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в областта на филмовото изкуство (Европейски фонд „Евроимаж“ и
Европейската аудиовизуална обсерватория)
Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и
копродукции с българско участие на основание ЗФИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на
куклените театри)
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването
и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
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Сума
(в лева)
4 800
900 000
1 060 000
17 937 200
664 400
471 600
471 600
139 800
53 000
8 400 000

8 400 000
9 064 400
1 630 400
906 100
906 100
724 300
26 297 800
297 800
26 000 000
27 928 200
171 028 900
96 173 600
0
38 158 800
36 696 500
3 250 700
700
3 250 000
174 279 600
3 182 500
3 182 500
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С Т Р. 4 9

Сума
(в лева)
2 740 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания
2 740 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 922 500
1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
I. Общо ведомствени разходи
455 200
от тях за:
Персонал
262 200
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
262 200
Издръжка
193 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
58 000
от тях за:
Членски внос в Световната организация за интелектуална собственост
58 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
513 200
1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
I. Общо ведомствени разходи
8 352 000
от тях за:
Персонал
4 142 900
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
405 200
Издръжка
2 258 400
Капиталови разходи
1 950 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
5 162 300
от тях за:
Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО
2 700
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното
наследство на основание ЗЗРК
1 400 000
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за
награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание
ЗЗРК
325 000
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията
666 600
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност“
2 000 000
Субсидия за Съюза на народните читалища
86 000
Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа
412 000
Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки
270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
13 514 300
1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
5 998 800
от тях за:
Персонал
1 328 600
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 328 600
Издръжка
4 670 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
65 200
от тях за:
Членски внос в областта на международното културно сътрудничество
65 200
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 064 000
1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
I. Общо ведомствени разходи
58 012 700
от тях за:
Персонал
48 390 400
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в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии съгласно ПМС № 328/2017 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
0
9 425 400
196 900
508 400
508 400
58 521 100
8 813 400
3 424 700
3 424 700
2 147 300
3 241 400
8 813 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
285 811 900
167 567 900
10 404 900
70 327 400
47 916 600
58 679 900
344 491 800

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1900.01.00
Политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда
1900.01.01
Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на
Република България“
1900.01.02
Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на
отпадъците и опазване на почвите“
1900.01.03
Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в
атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
1900.01.04
Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на
екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
1900.01.05
Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в
процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за
контрол“
1900.01.06
Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху
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Сума
(в лева)
68 509 400
12 708 400
16 921 600
2 425 000
24 780 400
6 060 100
4 896 400
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Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
1900.01.07
1900.02.00
1900.02.01
1900.03.00
1900.03.01
1900.04.00

ВЕСТНИК

НАИМЕНОВАНИЕ
околната среда“
Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на
климата“
Политика в областта на Националната система за мониторинг
на околната среда и информационна обезпеченост
Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на
околната среда и информационна обезпеченост“
Други бюджетни програми
Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и
агрометеорология“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

С Т Р. 5 1

Сума
(в лева)

717 500
23 616 300
23 616 300
22 421 800
22 421 800
20 324 400
134 871 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
I. Общо ведомствени разходи
12 708 400
от тях за:
Персонал
5 836 800
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 836 800
Издръжка
6 747 700
Капиталови разходи
123 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ІІІ. Общо разходи (I+II)
12 708 400
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на
почвите“
I. Общо ведомствени разходи
16 921 600
от тях за:
Персонал
3 002 300
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
3 002 300
Издръжка
11 919 300
Капиталови разходи
2 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
16 921 600
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“
I. Общо ведомствени разходи
2 425 000
от тях за:
Персонал
1 887 700
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 887 700
Издръжка
534 900
Капиталови разходи
2 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 425 000
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси“
I. Общо ведомствени разходи
24 630 400
от тях за:
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Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
7 142 000
7 142 000
16 699 100
789 300

150 000
от тях за:
Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан,
съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча
150 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
24 780 400
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за контрол“
I. Общо ведомствени разходи
6 060 100
от тях за:
Персонал
1 575 900
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 575 900
Издръжка
4 484 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 060 100
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 896 400
3 796 100
3 796 100
886 300
214 000
4 896 400
717 500
478 600
478 600
238 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)
717 500
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост“
I. Общо ведомствени разходи
23 616 300
от тях за:
Персонал
7 027 200
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
7 027 200
Издръжка
10 334 200
Капиталови разходи
6 254 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 616 300
1900.03.01 Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“
I. Общо ведомствени разходи
22 392 000
от тях за:
Персонал
14 081 500
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети
0
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Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 5 3

Сума
(в лева)
7 647 300
663 200
29 800

от тях за:
Стипендии
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 800
22 421 800
20 324 400
12 693 500
12 693 500
6 716 400
914 500
20 324 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и
водите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
134 692 100
57 521 600
43 440 100
66 208 300
10 962 200
179 800
134 871 900

15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2000.01.00
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност
2000.01.01
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги“
2000.01.02
Бюджетна програма „Насърчаване на малките и средните
предприятия и индустрията“
2000.01.03
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална
собственост“
2000.01.04
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“
2000.01.05
Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в
единния европейски пазар“
2000.01.06
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на
държавната собственост“
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Сума
(в лева)
89 485 800
3 914 800
1 141 200
3 758 500
32 807 400
895 500
41 176 600
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Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2000.01.07
Бюджетна програма „Защита на потребителите“
2000.02.00
Политика в областта на ефективното външноикономическо
сътрудничество
2000.02.01
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие
в търговската политика на Европейския съюз“
2000.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
5 791 800
13 781 200
13 781 200
9 164 200
112 431 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги“
I. Общо ведомствени разходи
3 914 800
от тях за:
Персонал
3 466 700
Издръжка
448 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 914 800
2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията“
I. Общо ведомствени разходи
1 141 200
от тях за:
Персонал
608 900
Издръжка
532 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 141 200
2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
I. Общо ведомствени разходи
3 758 500
от тях за:
Персонал
3 068 700
Издръжка
689 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 758 500
2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
икономиката“
I. Общо ведомствени разходи
30 837 400
от тях за:
Персонал
20 580 900
Издръжка
4 897 200
Капиталови разходи
5 359 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 970 000
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация
1 970 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
32 807 400
2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски
пазар“
I. Общо ведомствени разходи
895 500
от тях за:
Персонал
794 400
Издръжка
101 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
895 500
2000.01.06 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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С Т Р. 5 5

Сума
(в лева)
31 176 600

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
3 366 900
Издръжка
27 643 700
Капиталови разходи
166 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 000 000
от тях за:
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на
обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда
10 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
41 176 600
2000.01.07 Бюджетна програма „Защита на потребителите“
I. Общо ведомствени разходи
5 721 800
от тях за:
Персонал
4 320 500
Издръжка
1 296 500
Капиталови разходи
104 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
70 000
от тях за:
Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за
защита на потребителите
70 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 791 800
2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“
I. Общо ведомствени разходи
13 781 200
от тях за:
Персонал
2 891 300
Издръжка
10 569 900
Капиталови разходи
320 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
13 781 200
2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
9 164 200
от тях за:
Персонал
6 066 800
Издръжка
2 478 400
Капиталови разходи
619 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 164 200
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и
индустрията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
100 391 200
45 165 100
48 657 000
6 569 100
12 040 000
112 431 200

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА
2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2100.01.00

2100.01.01

2100.01.02
2100.01.03

2100.02.00

2100.02.01
2100.02.02
2100.02.03
2100.03.00

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума
(в лева)

Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на
растеж и подобряване качеството на жизнената среда
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие, децентрализация и териториално
сътрудничество“
Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на
маргинализирани групи от населението“
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната
собственост, държавното участие в търговските дружества и
държавни предприятия и развитие на публично-частното
партньорство и концесионирането“
Политика за подобряване на инвестиционния процес,
поддържане, модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна
инфраструктура“
Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство,
геозащита, водоснабдяване и канализация“
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Бюджетна програма „Ефективна администрация и
координация“
Общо:

3 024 000

1 073 000
832 000

1 119 000

2 510 793 100
2 450 846 200
47 711 900
12 235 000
25 366 900
2 539 184 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 073 000
278 000
790 000
5 000
1 073 000

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи
от населението“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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832 000
655 000
57 000
120 000

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Сума
(в лева)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
832 000
2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното
участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното
партньорство и концесионирането“
I. Общо ведомствени разходи
1 119 000
от тях за:
Персонал
1 100 000
Издръжка
19 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 119 000
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
I. Общо ведомствени разходи
193 140 400
от тях за:
Персонал
56 207 800
Издръжка
105 162 800
Капиталови разходи
31 769 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 257 705 800
от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
1 200 000 000
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
605 000
Изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа
1 047 061 800
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни
права)
39 000
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
10 000 000
Системен мониторинг на шума
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 450 846 200
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на
Република България
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
Охрана на ВиК обекти
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
Проучвателни дейности и консултантски услуги за ВиК обекти
Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на
инфраструктурни обекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 408 600
2 366 600
42 000
2 000 000
43 303 300
4 472 000
1 600 000
540 000
108 791
36 557 000
25 509
47 711 900

2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и
инвестиционния процес в строителството“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

12 235 000
9 325 500
2 709 500
200 000
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С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 23

Сума
(в лева)
12 325 000
25 366 900
7 656 200
8 974 900
8 735 800
25 366 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
238 174 900
77 589 100
117 755 200
42 830 600
2 301 009 100
2 539 184 000

17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2200.01.00
2200.01.01
2200.01.02
2200.01.03
2200.01.04
2200.01.05
2200.01.06
2200.01.07
2200.01.09
2200.01.10
2200.01.11
2200.01.12
2200.02.00
2200.02.01
2200.03.00
2200.03.01
2200.03.02
2200.04.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Земеделски земи“
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Бюджетна програма „Растениевъдство“
Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Бюджетна програма „Животновъдство“
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Бюджетна програма „Земеделска техника“
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на
горите и дивеча
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските
територии“
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари
и лесозащита“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
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Сума
(в лева)
127 738 300
48 528 500
79 000
30 545 900
34 145 000
3 277 200
2 319 600
1 070 000
1 225 000
1 096 000
4 514 100
938 000
6 724 200
6 724 200
607 100
607 100
18 313 300
153 382 900

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международната организация по лозата и виното (OIV),
Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на
„Напоителни системи“ ЕАД, съгласно § 4а от ПЗР на Закона за водите
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международния комитет за контрол на животните (ICAR) и
Европейския регионален координационен център за животински генетични ресурси
(ERFP)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
48 155 100
36 532 000
8 125 100
3 498 000
373 400
373 400
48 528 500
79 000
79 000
79 000
30 468 300
18 582 000
11 393 300
493 000
77 600
77 600
30 545 900
4 845 000
135 000
1 710 000
3 000 000
29 300 000

29 300 000
34 145 000
3 265 200
2 345 000
920 200
12 000

12 000
3 277 200

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM)
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Сума
(в лева)
2 319 600
1 874 000
445 600
2 319 600
1 070 000
786 000
284 000
1 070 000
1 225 000
1 085 000
140 000
1 225 000
1 096 000
576 000
520 000
1 096 000
4 514 100
2 729 000
1 785 100
4 514 100
938 000
413 000
525 000
938 000
6 693 200
4 658 000
1 735 200
300 000
31 000
31 000

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Сума
(в лева)

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международния съвет по лова и опазване на дивеча и ОИСР
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 724 200
600 100
600 100
7 000
7 000
607 100
18 313 300
9 958 300
6 939 000
1 416 000
18 313 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
123 581 900
80 352 400
34 522 500
8 707 000
29 801 000
153 382 900

18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2300.01.00
Политика в областта на транспорта
2300.01.01
Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната
инфраструктура“
2300.01.02
Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта,
осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
2300.01.03
Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния
транспорт“
2300.01.04
Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“
2300.02.00
Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност
2300.02.01
Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата
свързаност“
2300.03.00
Бюджетна
програма
„Административно
обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“
Общо:
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Сума
(в лева)
724 551 900
238 396 700
478 856 400
6 541 100
757 700
952 400
952 400
25 612 700
751 117 000

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
2300.01.01 Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
238 396 700
от тях за:
Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия
30 730 000
Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието
на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение
78 750 000
Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние
на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и
безопасно управление на превозната дейност
128 916 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
238 396 700
2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната
инфраструктура
Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени
превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република
България

50 168 900
29 606 600
18 283 300
2 279 000
428 687 500
232 497 500

196 190 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
478 856 400
2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи
6 541 100
от тях за:
Персонал
1 365 900
Издръжка
2 746 200
Капиталови разходи
2 429 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 541 100
2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
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757 000
421 000
236 700
100 000
757 000
952 400
606 900
345 500
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 3

Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
952 400
2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 612 700
13 507 500
7 297 200
4 808 000
25 612 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на транспорта и съобщенията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
84 032 800
45 507 900
28 908 900
9 616 000
667 084 200
751 117 000

19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2400.01.00
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно
енергийно развитие
2400.01.01
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните
предприятия, инфраструктура и пазари“
2400.01.02
Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при
управление на РАО и ИЕЯС“
2400.01.03
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
2400.01.04
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране
и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
2400.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
68 871 500
2 093 400
61 804 600
2 684 600
2 288 900
5 571 500
74 443 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия,
инфраструктура и пазари“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи

2 093 400

49

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Сума
(в лева)

от тях за:
Персонал
1 294 700
Издръжка
798 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 093 400
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

755 400
634 300

121 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
61 049 200
от тях за:
Субсидии за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“
43 500 000
Капиталови трансфери за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“
7 146 500
Капиталови трансфери за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по
изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2022 г.
10 402 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
61 804 600
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
I. Общо ведомствени разходи
2 684 600
от тях за:
Персонал
2 037 900
Издръжка
489 700
Капиталови разходи
157 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 684 600
2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
подземните богатства и геоложките изследвания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 288 900
1 618 700
670 200
2 288 900
5 571 500
3 353 400
1 567 100
651 000
5 571 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
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Сума
(в лева)
13 393 800
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 6 5

Сума
(в лева)
8 939 000
3 646 800
808 000
61 049 200
74 443 000

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
2500.01.00
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното
време
2500.01.01
Бюджетна програма „Спорт за учащи“
2500.01.02
Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
2500.02.00
Политика в областта на спорта за високи постижения
2500.02.01
Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
2500.02.02
Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
2500.03.00
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и
съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни
стандарти
2500.03.01
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
2500.04.00
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри
международни практики за спорта
2500.04.01
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за
активно международно сътрудничество в сферата на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм“
2500.05.00
Политика в областта на младите хора
2500.05.01
Бюджетна програма „Младите в действие“
2500.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
22 991 400
16 407 400
6 584 000
73 138 500
13 543 100
59 595 400
17 274 800
17 274 800
464 000
464 000
7 435 600
7 435 600
2 231 600
123 535 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за държавните спортни училища
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта за учащи
ІІІ. Общо разходи (I+II)

51

Сума
(в лева)
15 060 600
12 485 800
212 400
2 574 800
1 346 800
110 400
1 236 400
16 407 400

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта в свободното време
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за
обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с
възможност за класиране на зимните олимпийски и паралимпийски игри в Пекин 2022 г.,
на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални
олимпийски фестивали
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Плащания на спортисти съгласно чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и
спорта
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на
Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на
СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за
обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за
развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на
състезания от международния спортен календар на територията на Република България и
други спортни дейности
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
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Сума
(в лева)
1 019 500
853 600
853 600
165 900
5 564 500
5 564 500
6 584 000
433 100
417 900
417 900
15 200
13 110 000

13 110 000
13 543 100
1 736 100
675 500
675 500
1 060 600
57 859 300
11 133 800
180 000

46 545 500
59 595 400
16 574 800
491 200
491 200
1 333 600
14 750 000
700 000

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 7

Сума
(в лева)

Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации
за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения
700 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
17 274 800
2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм“
I. Общо ведомствени разходи
464 000
от тях за:
Персонал
410 200
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
410 200
Издръжка
53 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
464 000
2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“
I. Общо ведомствени разходи
635 200
от тях за:
Персонал
461 000
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
461 000
Издръжка
174 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
6 800 400
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
6 800 400
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 435 600
2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
2 231 600
от тях за:
Персонал
1 869 000
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 869 000
Издръжка
362 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 231 600
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

53

Сума
(в лева)
38 154 900
17 664 200
5 390 800
5 740 700
14 750 000
85 381 000
123 535 900

С Т Р.
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21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3000.01.00
Политика в областта на защитата на националната сигурност
3000.01.01
Бюджетна програма „Национална сигурност“
Общо:

Сума
(в лева)
138 289 700
138 289 700
138 289 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
138 289 700
123 822 200
7 167 500
7 300 000
138 289 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Национална
сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
138 289 700
123 822 200
7 167 500
7 300 000
138 289 700

22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО 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 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3200.01.00
Функционална област „Архив на Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия“
3200.01.01
Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия“
Общо:
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Сума
(в лева)
4 461 300
4 461 300
4 461 300
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
3200.01.01 Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия“
I. Общо ведомствени разходи
4 461 300
от тях за:
Персонал
3 325 300
Издръжка
1 056 000
Капиталови разходи
80 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 461 300
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
4 461 300
3 325 300
1 056 000
80 000
4 461 300

23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3300.01.00
Функционална област „Противодействие и защита
гражданите от дискриминация“
3300.01.01
Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“
Общо:

Сума
(в лева)
на

3 288 100
3 288 100
3 288 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
3 288 100
2 357 500
730 600
200 000
3 288 100
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ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 288 100
2 357 500
730 600
200 000
3 288 100

24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3400.01.00
Функционална област „Защита на личните данни на
физическите лица“
3400.01.01
Бюджетна програма „Защита на физическите лица при
обработването на лични данни и свободното движение на такива
данни“
Общо:

Сума
(в лева)
3 732 700
3 732 700
3 732 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите лица при обработването на лични данни и
свободното движение на такива данни“
I. Общо ведомствени разходи
3 732 700
от тях за:
Персонал
2 688 800
Издръжка
613 900
Капиталови разходи
430 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 732 700
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
3 732 700
2 688 800
613 900
430 000
3 732 700
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25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3700.01.00
Функционална област „Осъществяване на превенция и
противодействие на корупцията и публичност на имуществото
на лицата, заемащи висши публични длъжности“
3700.01.01
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“
Общо:

Сума
(в лева)

24 679 900

24 679 900
24 679 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
3700.01.01 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“
I. Общо ведомствени разходи
24 679 900
от тях за:
Персонал
18 294 200
Издръжка
4 665 700
Капиталови разходи
1 720 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
24 679 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
24 679 900
18 294 200
4 665 700
1 720 000
24 679 900
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26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3800.01.00
3800.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Осигуряване безопасността на
охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран
транспорт“
Бюджетна програма „Държавна охрана“
Общо:

Сума
(в лева)

48 156 300
48 156 300
48 156 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

48 156 300
43 400 300
3 956 000
800 000
48 156 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
48 156 300
43 400 300
3 956 000
800 000
48 156 300

27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
3900.01.00
Политика в областта на информационно-аналитичното
обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита на националната
сигурност и интересите на Република България
3900.01.01
Бюджетна програма „Разузнаване“
Общо:
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Сума
(в лева)

43 627 700
43 627 700
43 627 700
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
43 627 700
42 677 700
950 000
43 627 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
43 627 700
42 677 700
950 000
43 627 700

28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4000.01.00
4000.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ

Функционална област „Защита правата на гражданите“
Бюджетна програма „Застъпничество и защита на правата и
свободите на гражданите“
Общо:

Сума
(в лева)
3 678 900
3 678 900
3 678 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4000.01.01 Бюджетна програма „Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите“
I. Общо ведомствени разходи
3 678 900
от тях за:
Персонал
2 517 900
Издръжка
1 090 000
Капиталови разходи
71 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 678 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 678 900
2 517 900
1 090 000
71 000
3 678 900

29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4100.01.00
Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна
и точна информация за състоянието на Република България“
4100.01.01
Бюджетна програма „Национална статистическа програма“
4100.01.02
Бюджетна програма „Преброяване 2021“
Общо:

Сума
(в лева)
28 603 500
28 603 500
28 603 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
28 603 500
21 478 000
3 641 500
3 484 000
28 603 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
28 603 500
21 478 000
3 641 500
3 484 000
28 603 500
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30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4200.01.00
Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на
законосъобразността при процедурите по възлагане на
обществени поръчки и предоставяне на концесии“
4200.01.01
Бюджетна програма „Защита на конкуренцията и свободната
стопанска
инициатива,
осъществяване
на
контрол
за
законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени
поръчки и предоставяне на концесии“
Общо:

Сума
(в лева)

5 971 600

5 971 600
5 971 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4200.01.01 Бюджетна програма „Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива,
осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени
поръчки и предоставяне на концесии“
I. Общо ведомствени разходи
5 971 600
от тях за:
Персонал
5 023 100
Издръжка
748 500
Капиталови разходи
200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 971 600
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 971 600
5 023 100
748 500
200 000
5 971 600

31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4300.01.00
Функционална област „Електронни съобщения и пощенски
услуги“
4300.01.01
Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и
пощенските услуги“
Общо:

61

Сума
(в лева)
18 577 900
18 577 900
18 577 900

С Т Р.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“
I. Общо ведомствени разходи
18 083 500
от тях за:
Персонал
7 935 400
Издръжка
2 285 300
Капиталови разходи
7 862 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
494 400
от тях за:
Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
(УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от
извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за
пощенските услуги (ЗПУ)
120 000
281 400
Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и
ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ
93 000
Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за
стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от ЗЕС
ІІІ. Общо разходи (I+II)
18 577 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на
съобщенията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
18 083 500
7 935 400
2 285 300
7 862 800
494 400
18 577 900

32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4400.01.00
Функционална област „Регулиране на радио и телевизионния
пазар“
4400.01.01
Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и
правни режими“
Общо:
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Сума
(в лева)
2 533 900
2 533 900
2 533 900
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“
I. Общо ведомствени разходи
2 533 900
от тях за:
Персонал
1 833 500
Издръжка
620 400
Капиталови разходи
80 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 533 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 533 900
1 833 500
620 400
80 000
2 533 900

33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4500.01.00
Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и
ВиК сектора“
4500.01.01
Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в
енергетиката и ВиК сектора“
Общо:

Сума
(в лева)
80 007 400
80 007 400
80 007 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК
сектора“
I. Общо ведомствени разходи
80 007 400
от тях за:
Персонал
8 086 400
Издръжка
71 745 000
Капиталови разходи
176 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
80 007 400
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно
регулиране
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
80 007 400
8 086 400
71 745 000
176 000
80 007 400

34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4600.01.00
Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и
радиационната защита на Република България“
4600.01.01
Бюджетна програма „Регулиране и контрол на ядрената безопасност
и радиационната защита на Република България“
Общо:

Сума
(в лева)
7 517 200
7 517 200
7 517 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4600.01.01 Бюджетна програма „Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната
защита на Република България“
I. Общо ведомствени разходи
7 065 500
от тях за:
Персонал
3 956 800
Издръжка
2 938 700
Капиталови разходи
170 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
451 700
от тях за:
Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна
енергия
451 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 517 200
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
7 065 500
3 956 800
2 938 700
170 000
451 700
7 517 200
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35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4700.01.00
4700.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Регулация и надзор на небанковия
финансов сектор“
Бюджетна програма „Подобряване на регулацията и надзора на
небанковия финансов сектор“
Общо:

Сума
(в лева)
20 116 700
20 116 700
20 116 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4700.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов
сектор“
I. Общо ведомствени разходи
20 116 700
от тях за:
Персонал
13 579 000
Издръжка
5 646 100
Капиталови разходи
891 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
20 116 700
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
20 116 700
13 579 000
5 646 100
891 600
20 116 700

36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
4800.01.00
Функционална
област
„Защита
на
класифицираната
информация“
4800.01.01
Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и
контролиране на дейността по защитата на класифицираната
информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и
международен план“
Общо:
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Сума
(в лева)
13 251 500

13 251 500
13 251 500
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
4800.01.01 Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на
дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в
национален и международен план“
I. Общо ведомствени разходи
13 251 500
от тях за:
Персонал
10 376 600
Издръжка
2 074 900
Капиталови разходи
800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
13 251 500
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на
информацията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
13 251 500
10 376 600
2 074 900
800 000
13 251 500

37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА
2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
5300.01.00
Политика в областта на държавните резерви, военновременните
запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
5300.01.01
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
5300.01.02
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Общо:

Сума
(в лева)
67 791 300
51 656 200
16 135 100
67 791 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
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Сума
(в лева)
35 414 500
10 604 400
13 913 400
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 8 1

Сума
(в лева)
10 896 700
16 241 700

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и
16 241 700
донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси
ІІІ. Общо разходи (I+II)
51 656 200
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 101 700
1 101 700
15 033 400
15 033 400
16 135 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“

Сума
(в лева)

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

36 516 200
11 706 100
13 913 400
10 896 700
31 275 100
67 791 300

38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
7100.01.00
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
7100.01.01
Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в
сектора на туризма“
7100.01.02
Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа
реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“
7100.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:
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Сума
(в лева)
23 925 973
3 996 781
19 929 192
3 237 227
27 163 200

С Т Р.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
Сума
(в лева)
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
I. Общо ведомствени разходи
3 996 781
от тях за:
Персонал
2 028 381
Издръжка
1 968 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 996 781
7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно
сътрудничество в областта на туризма“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

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

19 929 192
819 792
19 109 400
19 929 192
3 237 227
1 858 327
1 211 900
167 000
3 237 227

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
27 163 200
4 706 500
22 289 700
167 000
27 163 200

39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
7400.01.00
Политика в областта на развитието на инвестициите и
иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика
7400.01.01
Бюджетна програма „Насърчаване на иновациите“
7400.01.02
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите“
Общо:

Сума
(в лева)
28 023 000
13 510 900
14 512 100
28 023 000
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С Т Р. 8 3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
7400.01.01 Бюджетна програма „Насърчаване на иновациите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния
иновационен фонд
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7400.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
7 880 900
5 810 000
1 748 400
322 500
5 630 000
5 630 000
13 510 900
5 512 100
1 310 800
3 299 300
902 000
9 000 000
9 000 000
14 512 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и
растежа
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
13 393 000
7 120 800
5 047 700
1 224 500
14 630 000
28 023 000

40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
7500.01.00
Политика в областта на електронното управление
7500.01.01
Бюджетна програма „Електронно управление и информационно
общество“
Общо:
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Сума
(в лева)
38 220 000
38 220 000
38 220 000

С Т Р.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

7500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление и информационно общество“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 220 000
18 189 400
16 341 800
3 688 800
38 220 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното
управление
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
38 220 000
18 189 400
16 341 800
3 688 800
38 220 000

41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
8200.01.00
Функционална област „Организиране и произвеждане на
законосъобразни, честни и свободни избори и национални
референдуми“
8200.01.01
Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“
8200.01.02
Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация
и ефективно управление“
Общо:

Сума
(в лева)

8 132 000
8 132 000
8 132 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно
управление“
I. Общо ведомствени разходи
8 132 000
от тях за:
Персонал
4 598 000
Издръжка
3 334 000
Капиталови разходи
200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 132 000
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ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
8 132 000
4 598 000
3 334 000
200 000
8 132 000

42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
8300.01.00
Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над
регистрираните одитори“
8300.01.01
Бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните
одитори“
Общо:

Сума
(в лева)
2 127 600
2 127 600
2 127 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8300.01.01 Бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 127 600
1 623 100
477 500
27 000
2 127 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
2 127 600
1 623 100
477 500
27 000
2 127 600

С Т Р.
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43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
8400.01.00
Политика на Министерството на земеделието в областта на
земеделието и селските райони
8400.01.01
Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
8400.01.02
Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
8400.01.03
Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично
подпомагане“
8400.01.04
Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
8400.02.00
Политика на Министерството на земеделието в областта на
рибарството и аквакултурите
8400.02.01
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
8400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
486 868 400
21 957 000
8 195 700
1 896 700
454 819 000
393 600
393 600
33 937 000
521 199 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на
плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
21 957 000
21 957 000

21 957 000
1 826 700
1 826 700
6 369 000
6 369 000

8 195 700
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
1 896 700
от тях за:
Персонал
1 896 700
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Сума
(в лева)

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 896 700
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“
I. Общо ведомствени разходи
8 816 200
от тях за:
Персонал
8 816 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
446 002 800
от тях за:
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за
подпомагане на земеделските производители
443 981 000
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
2 021 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
454 819 000
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
393 600
от тях за:
Персонал
393 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР
ІІІ. Общо разходи (I+II)
393 600
8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
33 937 000
от тях за:
Персонал
9 934 000
Издръжка
16 003 000
Капиталови разходи
8 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
33 937 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд „Земеделие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

73

Сума
(в лева)
68 827 200
44 824 200
16 003 000
8 000 000
452 371 800
521 199 000

С Т Р.
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44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
8500.01.00
Функционална област „Наблюдение на процедурите по
разрешаване, прилагане и използване на специални
разузнавателни средства“
8500.01.01
Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни
средства“
Общо:

Сума
(в лева)

1 791 300
1 791 300
1 791 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
1 791 300
1 270 300
447 000
74 000
1 791 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

74

Сума
(в лева)
1 791 300
1 270 300
447 000
74 000
1 791 300
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45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 52 от 2022 г.
8600.01.00
Политика в областта на осигуряването и прилагането на
специални разузнавателни средства с цел защита на
националната сигурност и опазване на обществения ред
8600.01.01
Бюджетна програма „Технически операции“
Общо:

Сума
(в лева)

70 841 000
70 841 000
70 841 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
70 841 000
62 521 000
4 269 000
4 051 000
70 841 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Технически
операции“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

75

Сума
(в лева)
70 841 000
62 521 000
4 269 000
4 051 000
70 841 000
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Приложение
№ 2№ 2
Приложение
къмкъм
чл. чл.
5 5
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Българска академия на науките за 2022 г.
(съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките )
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
3

СУМА
(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III)

119 860 400

Средства за основна дейност (1+2+3)
Научни изследвания
Участие в международни проекти и програми
Други капиталови разходи и текущи разходи,
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

114 818 400
113 708 700
300 000
809 700
652 700

II. Средства за администрирани дейности (1+2+3)
1 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности
2 Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1
3 Стипендии на докторанти
III. Средства за национално възложени дейности
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4 494 300
66 300
3 300 000
1 128 000
547 700
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

64 015 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО
(1х2)+3+4+5+6

48 424 858

1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

11 426
3 764
4 893 028
60 359
467 784

1 248 484

7 438 014
5 122 214
2 315 800
422 702

V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4)
1 За институция
2 За паралелки в професионална гимназия
3 За ученици
4 Самостоятелна форма на обучение
Средства за ученици в общежитие (1+2)
1 За група
2 За ученици
Средства за стипендии на ученици (лв.)
Регионален коефициент (лв.)
Добавка за подобряване на материална база (лв.)
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6 481 542
4 587 928
114 740
706 714
3 764 867
1 607
1 407 533
282 350
1 125 183
115 139
336 816
34 126

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
15 799 300
13 147 520
4 430
2 742
728 325
73 456
196 938

305 872
2 240 671
1 885 671
355 000
105 237

78

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет - Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
7 815 900
6 690 572
2 433
2 462
633 244
67 820

173 402
861 374
801 074
60 300
90 552
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Русенски университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
22 195 500
18 618 899
7 107
2 242
2 348 808
335 022

425 303
2 877 982
2 869 272
8 710
273 316
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
8 403 600
6 899 184
2 454
2 636
243 884
80 005
107 238

185 400
1 244 300
830 540
413 760
74 716
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Химико-технологичен и металургичен университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

СУМА
( в лв.)
10 674 300

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

9 109 990

1
2
3
4
5
6

1 978
3 817
1 000 998
15 444
544 210

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

206 052

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

955 941
721 941
234 000

IV. Средства за капиталови разходи

114 074

V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

288 243
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

СУМА
( в лв.)
8 527 300

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

7 236 197

1
2
3
4
5
6

2 429
2 229
1 581 695

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

240 644

186 672
1 000 530
709 930
290 600
103 901
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Лесотехнически университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
10 217 200
8 941 666
2 051
4 310
62 698
39 794

252 261
932 268
585 768
346 500
91 005
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
19 965 800
17 040 645
3 775
4 118
1 434 077
36 494
25 314

418 337
2 384 566
1 584 896
799 670
122 252

85

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

СУМА
( в лв.)
6 424 100

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 321 709

1
2
3
4
5
6

1 219
3 085
1 561 140

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

148 737
883 267
447 267
436 000
70 387

86

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет за национално и световно стопанство - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
27 462 600
21 003 643
11 483
1 829

579 798
5 581 279
3 665 323
1 915 956
297 880

87

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
12 025 900
9 015 775
5 452
1 473
987 650

251 376
2 584 286
1 957 286
627 000
174 463

88

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
5 759 400
4 007 350
2 027
1 751
458 362

83 396
1 314 076
1 021 560
292 516
354 578

89

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

СУМА
( в лв.)
91 714 500

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

75 393 750

1
2
3
4
5
6

20 817
2 958
12 426 637
293 251
1 101 768

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

1 953 340
13 179 800
10 532 200
2 647 600
832 510

V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

355 100

90

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
19 725 500
16 270 668
6 719
1 718
4 303 425
423 346

382 698
2 976 162
2 976 162

95 972

91

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
35 580 400
29 143 694
13 407
1 980
1 588 977
1 004 392

693 696
5 532 955
5 356 155
176 800
210 055

92

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
21 052 400
16 370 011
7 386
2 020
1 045 722
404 741

374 894
4 105 255
3 538 455
566 800
202 240

93

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
15 009 300
12 127 165
4 803
1 869
2 833 040
317 214

292 769
2 267 102
2 267 102

322 264

94

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
19 531 200
17 427 440
2 844
6 085

122 265

382 299
1 586 060
843 060
743 000
135 401

95

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Аграрен университет - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
9 834 900
8 756 525
1 547
5 305
550 032

244 152

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

459 180
459 180

IV. Средства за капиталови разходи

375 043

96

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„ Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО
(1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
4 408 300
3 920 247
692
4 404
820 544
52 080

101 636

361 742
361 742

24 675

97

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО
(1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
6 467 800
5 608 818
827
6 072
587 400

143 318

657 562
418 652
238 910
58 102

98

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
6 519 300
5 762 449
734
7 229
444 896
11 440

136 819
568 288
419 188
149 100
51 744

99

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
7 816 400
6 703 840
1 079
6 037
190 430

164 772
908 276
791 276
117 000
39 512

100

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
5 653 000
4 645 168
1 673
2 250
881 293

132 353
849 104
816 704
32 400
26 375

101

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
3 327 600
2 773 240
1 032
2 292
407 741

64 797
467 274
359 374
107 900
22 289

102

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
44 023 500
39 612 896
5 377
7 367

1 077 531
3 232 947
2 436 267
796 680
100 126

103

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

СУМА
( в лв.)
33 360 000
29 325 382

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

13 110

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

741 934

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

4 124
7 108

3 230 504
2 409 704
820 800
62 180

104

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
29 832 800
26 248 094
3 393
7 733

9 100

619 845
2 465 098
1 605 738
859 360
499 763

105

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
13 856 600
12 306 743
1 978
5 960
492 088

25 170

325 215
1 064 838
872 838
192 000
159 804
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет - Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
26 492 700
23 815 516
4 888
4 823
149 831
89 998

598 351
1 844 761
1 753 901
90 860
234 072

107

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

СУМА
( в лв.)
4 034 200
3 486 878
1 254
2 318
580 682

90 660
407 161
331 211
75 950
49 501
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 786 900

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
1
2
3
4
5
6

СУМА
( в лв.)

Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

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

1 489 567
402
2 695
406 177

32 696

238 953
93 953
145 000
25 684

109

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Приложение
№ 3№ 3
Приложение
къмкъм
чл. чл.
6 6
Показатели
по смисъла на Закона за публичните финанси
Показатели
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други
програми (+)
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и
договори (-)
II. РАЗХОДИ
Текущи разходи
Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Платени данъци, такси и административни санкции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища
(нето)
– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)
– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
110

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Показатели
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната
фискална програма
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Временни безлихвени заеми (нето)
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)
Заеми от чужбина – нето (+/-)
Получени заеми (+)
Погашения по заеми (-)
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации –
нето (+/-)
Друго финансиране – нето (+/-)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Предоставени кредити (нето)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми
(нето)
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)
Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2022 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ,
КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2022 Г.

111

2

1

Делчево, Добротино

Стара Кресна, Ощава, Влахи

5104 ГOЦE ДEЛЧEB

5106 КРЕСНА

112

4

3

2

36

5

5

88

85

1 305

621

6

2

2

7

1

6 344,0

3 016,0

27 560,0

13 936,0

7

4 441

2 111

19 292

9 755

8

Сума
(лева)
ДЪРЖАВЕН

5103 БЛAГOEBГPAД

м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно
Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м.
Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м.
Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица),
м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно
Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово),
м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м.
Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево),
м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци
(Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м.
Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска
(Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци
(Падеш), м. Чуковци (Падеш)

Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново

3

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

126

5101 БAHCKO

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за
доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2022 г.

към чл. 15, ал. 1

Приложение № 4
към
чл. 15, ал. №
1 4
Приложение
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

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

5110 CATOBЧA

5111 CИMИTЛИ

Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5205 MAЛKO TЬPHOBO

5206 HECEБЬP

5211 CPEДEЦ

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

28

5

10

3

8

11

10

5

18

16

5

2 224

148

223

128

2 364

556

553

2 123

236

1 110

6

6

2

2

2

7

3

5

3

7

6

56 555,2

11 024,0

44 928,0

7 151,0

30 680,0

26 000,0

24 544,0

17 305,6

41 236,0

23 088,0

7

39 589

7 717

31 450

5 006

21 476

18 200

17 181

12 114

28 865

16 162

8

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

Железник, Деветинци, Козаре

5204 KAPHOБAT

5202 БУPГAC

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5112 СТРУМЯНИ

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево

5109 CAHДAHCKИ

Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница,
Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата,
Седелец
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор,
Драганово, Братово

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица,
Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово,
Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци

3

5107 ПЕТРИЧ

2

1

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

Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш,
Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кухуряхцево, Мендово,
Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 2 7

Бърдарево, Булаир

Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк

Пертов дол, Староселец

Просечен

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен
Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

5309 ДOЛHИ ЧИФЛИK

5310 ДЬЛГOПOЛ

5311 ПPOBAДИЯ

5312 СУВОРОВО

5401 BEЛИKO TЬPHOBO

Теменуга, Водно

Красно Градище

5404 ЗЛАТАРИЦА

5409 CTPAЖИЦA

5410 CУXИHДOЛ

114

Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма

1

2

6

53

13

1

2

4

2

2

3

4

5

70

19

225

1 390

99

15

274

536

256

72

170

682

6

1

1

3

7

6

1

1

3

1

2

1

2

1 289,6

5 616,0

11 440,0

63 440,0

38 636,0

915,2

2 209,0

8 112,0

6 032,0

2 600,0

18 304,0

4 784,0

7

903

3 931

8 008

44 408

27 045

641

1 546

5 678

4 222

1 820

12 813

3 349

8

ДЪРЖАВЕН

5403 EЛEHA

Искър, Кракра

5307 BЬЛЧИ ДOЛ

4

Сума
(лева)

128

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци,
Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци,
Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът,
Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци,
Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци,
Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци,
Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът,
Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци,
Яковци

Радево, Водица, Новаково

5302 AKCAKOBO

3

Есен, Ведрово, Босилково, Завет

2

1

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

5212 CУHГУPЛAPE

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

5704 TPЯBHA

30

21

1

8

20

3

12

5

266

3 010

5

1 146

2 805

148

297

6

3

16

1

2

5

1

4

23 920,0

14 872,0

19 656,0

30 368,0

28 912,0

7 612,8

9 006,4

7

16 744

10 410

13 759

21 258

20 238

5 329

6 304

8

ВЕСТНИК

115

Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци,
Глутниците, Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците,
Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите,
Престой, Радино, Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов
Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх

м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките),
м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът
(Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци),
Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м.
Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци
(Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м.
Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът

Средни рът

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5703 CEBЛИEBO

5610 POMAH

5507 KУЛA

5504 BИДИH

5502 БOЙHИЦA

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер,
Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци,
Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада,
Войница
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар
Петрово, Извор Махала, Старопатица

Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец

3

5501 БEЛOГPAДЧИK

2

1

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

Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица,
Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 2 9

2

1

57

4

21

5

5 012

103

2 701

6

27

2

13

118 144,0

7 092,8

42 036,8

7

82 701

4 965

29 426

8

ВЕСТНИК

116

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5901 APДИHO

Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала
(Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала
(Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар
(Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци,
м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар
(Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м.
Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер
(Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци
(Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица),
Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево
(Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец
(Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м.
Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново,
Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м.
Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

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

3

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

130

5808 ШAБЛA

5802 ГEHEPAЛ TOШEBO

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
БРОЙ 23

2

1

Блато

Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик

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

5907 ЧЕРНООЧЕНЕ

6001 БOБOB ДOЛ

6602 БОБОШЕВО

6003 ДУПHИЦA

4

9

7

1

14

23

61

5

1 075

211

16

2 913

4 957

9 582

6

3

5

1

11

9

7

13 520,0

12 064,0

5 403,8

42 224,0

45 552,0

57 335,2

7

9 464

8 445

3 783

29 557

31 886

40 135

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

117

Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите,
Йончово, Възел, Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с. Даскалово),
м. Сухино (Бели вир)

Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково,
Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане,
Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско,
Стражевци, Черна Скала

Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер,
Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия,
Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско,
Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла
(Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци
(Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино
(Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак,
м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец,
Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м.
Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица
(Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма
чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица
(Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница

3

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

ДЪРЖАВЕН

5905 KЬPДЖAЛИ

5904 KPУMOBГPAД

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 3 1

2

1

6007 PИЛA

Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново

м. Брязово (Рибарица), Малка желязна

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

Пърличево, Рашовица, Цветкова бара

Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол

Челюстница, Равна

6103 ЛОВЕЧ

6105 ТЕТЕВЕН

6106 TPOЯH

6201 БEPKOBИЦA

6207 ЛOM

6210 ЧИПPOBЦИ

118

м. Черневото (Велчево)

6101 AПPИЛЦИ

6009 TPEKЛЯHO

Падала

6006 HEBECTИHO

4

2

5

3

5

2

7

1

15

1

8

40

5

103

912

65

547

115

429

123

169

18

504

1 217

6

1

3

2

4

2

3

1

2

1

2

13

5 200,0

10 816,0

7 800,0

11 960,0

2 704,0

7 072,0

2 184,0

15 912,0

4 160,0

17 472,0

75 088,0

7

3 640

7 571

5 460

8 372

1 893

4 950

1 529

11 138

2 912

12 230

52 562

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието
(Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово,
Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци)

мах. Ямен (Четирци), Долна Козница, Мърводол, Ваксево, Тишаново,
Църварица, Илия, Ветрен

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно
Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно,
Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва,
Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево,
Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци,
Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново,
Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

3

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

132

6005 KЮCTEHДИЛ

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

6405 PAДOMИP

6406 TPЬH

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

42

8

5

20

19

2

1

3

246

762

138

356

940

198

245

3

5

6

6

3

2

3

3

1

1

2

65 416,0

12 896,0

10 192,0

11 128,0

17 784,0

832,0

1 872,0

12 688,0

7

45 791

9 027

7 134

7 790

12 449

582

1 310

8 882

8

ВЕСТНИК

119

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

Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци

Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница,
Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци
(Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница
(Мурено), Мурено, м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина
(Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

6403 KOBAЧEBЦИ

6402 ЗЕМЕН

6401 БPEЗHИK

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

6312 СЪРНИЦА

Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни
Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос,
Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци

Дюлево

6311 СТРЕЛЧА

3

Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило)

2

1

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

6310 CEПTEMBPИ

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 3 3

Добралък, Яврово

Пет Кладенци

Цар Асен, Кутловица, Васил Левски
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново

Главан, Сърпово,Страцимир,Българка, Богорово

Боренци, Седларево

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

6617 КУКЛЕН

6802 БЯЛA

6901 AЛФATAP

6904 KAЙHAPДЖA

6905 CИЛИCTPA

7001 KOTEЛ

7003 CЛИBEH

Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци,
с. Цацаровци, с. Кушла

7103 ДEBИH

7105 ЗЛАТОГРАД

7

6

4

13

231

1 348

1 122

1 264

1 381

137

277

48

167

32

104

441

762

547

414

6

4

4

2

7

5

2

3

1

3

1

1

4

5

3

1

14 976,0

24 336,0

7 696,0

58 656,0

26 832,0

12 064,0

13 312,0

13 728,0

8 112,0

2 080,0

9 776,0

40 144,0

22 880,0

27 664,0

10 400,0

7

10 483

17 035

5 387

41 059

18 782

8 445

9 318

9 610

5 678

1 456

6 843

28 101

16 016

19 365

7 280

8

ВЕСТНИК

120

Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково

7102 БOPИHO

7101 БAHИTE

10

2

5

4

3

1

2

3

11

4

9

5

ДЪРЖАВЕН

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

6606 ЛЬKИ

6616 XИCAPЯ

6602 БPEЗOBO

4

Сума
(лева)

134

м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м.
Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово,
Югово
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево

Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе

3

6601 ACEHOBГPAД

2

1

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

Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх,
Бор, Три могили

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
БРОЙ 23

2

1

7311 ИXTИMAH

7307 ДРАГОМАН

7304 ГOДEЧ

7110 ЧEПEЛAPE

11

20

15

4

41

15

29

5

47

289

287

104

2 892

2 491

1 505

6

2

5

6

3

23

6

6

23 712,0

27 144,0

22 048,0

7 904,0

91 312,0

26 520,0

29 536,0

7

16 598

19 001

15 434

5 533

63 918

18 564

20 675

8

ВЕСТНИК

121

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци,
Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш,
Равна
Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан,
Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село,
Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево,
Дреатин
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м.
Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци
(Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

7109 CMOЛЯH

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

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

3

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

Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м.
Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска,
Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м.
Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово,
Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките,
Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово,
Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера

7107 HEДEЛИHO

7106 MAДAH

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 3 5

2

1

7319 CBOГE

7320 CЛИBHИЦA

179
112
24

3
1

607

2 643

1 155

354

7

12

13

37

4

5

6

1

2

3

12

6

5

1

4 784,0

17 264,0

12 272,0

28 912,0

22 672,0

39 884,0

6 344,0

7

3 349

12 085

8 590

20 238

15 870

27 919

4 441

8

ВЕСТНИК

122

Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж,
м. Пометковци (Драготинци)
7401 БPATЯ ДACKAЛOBИ Долно ново село, Малък дол, Славянин
Лява река
7402 ГУPKOBO

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

7318 CAMOKOB

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м.
Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци
(Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м.
Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м.
Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска
Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м.
Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица),
м. Ямата(Осиковица), м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица),
м. Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. Владовци(Осиковица),
м. Белчовци(Осиковица), м. Марковци(Осиковица), м.
Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м.
Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова
Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м.
Курман(Своде), Своде

Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица)

3

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

136

7317 ПPABEЦ

7315 МИРКОВО

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
БРОЙ 23

Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница

Злато поле, Райново

7504 ПOПOBO

7505 TЬPГOBИЩE

7601 ДИMИTPOBГPAД

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

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

7604 MAДЖAPOBO

7606 CBИЛEHГPAД

7607 CИMEOHOBГPAД

8

6

7

22

2

4

7

2

48

4

4

5

1 759

75

2 113

1 226

455

379

388

684

3 805

189

35

6

4

1

3

4

1

4

4

1

15

3

2

9 484,8

15 080,0

11 232,0

36 296,0

3 515,2

16 244,8

9 360,0

7 072,0

56 680,0

19 344,0

11 336,0

7

6 639

10 556

7 862

25 407

2 461

11 371

6 552

4 950

39 676

13 541

7 935

8

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

7602 ИBAЙЛOBГPAД

Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Великденче, Горско село

7502 OMУPTAГ

7501 AHTOHOBO

Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак,
Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна,
Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино,
Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец,
Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно,
Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара
Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна
Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

7410 CTAPA ЗAГOPA

3

Яворовец, Борущица, Държавен, Селце

2

1

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

7405 MЬГЛИЖ

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

БРОЙ 23
С Т Р. 1 3 7

2

1

7801 БOЛЯPOBO

124

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи
извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен
Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево

Леярово

Красен дол

7706 HИKOЛA KOЗЛEBO

93 915

1 181

1 868

139

108

2 367

26

18

1

1

16

5

1

4

6

7 280

31 974

3 145

2 621

30 722

2 224 451,8 1 557 114

10 400,0

45 676,8

4 492,8

3 744,0

43 888,0

8

ДЪРЖАВЕН

437

1

8

1

1

8

7

Сума
(лева)

138

7803 CTPAЛДЖA
ОБЩО:

Суха река

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина,
Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан
Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево

3

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

7701 BEЛИKИ ПPECЛAB

7609 TOПOЛOBГPAД

Община

Код

Обща
Брой
дължина на
население
маршрутите
Брой
Брой
в малки и
(км) при две
селища
маршрути
планински
зареждания
селища
в седмицата
за 2022 г,

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

Приложение
№ 5№ 5
Приложение
къмкъм
чл. чл.
25 25
РАЗДЕЛ I. Допълнителни разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с
бюджет по държавния бюджет

Сума
(в лв.)

Бюджетни организации

Народно събрание
Министерски съвет

7 000

Съдебна власт
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на здравеопазването
Министерство на образованието и науката
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката и индустрията
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Министерство на земеделието
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на енергетиката
Министерство на туризма
Национален статистически институт
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ I:

125

176 000
98 800
2 000
5 700
30 500
582 000
5 000
9 500
8 000
11 100
4 500
4 800

Класификационен
код на област на
политика/
функционална
област и/или
бюджетна програма
съгласно РМС № 52
от 2022 г.
x
0300.06.00/0300.06.01/
0300.06.02/
0300.09.00
x
1000.02.00/1000.02.01
1100.01.00/1100.01.11
1200.01.00/1200.01.08
1300.04.00/1300.04.01
1400.03.00
1600.04.00
1700.03.00
1800.03.00
1900.04.00
2000.03.00

14 000 2100.02.00/2100.02.01.
9 000
2200.04.00
44 000
2300.03.00
370
2400.02.00
500
7100.02.00
2 100 4100.01.00/4100.01.01
1 014 870

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

РАЗДЕЛ II. Допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия
на науките
Бюджетни организации
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
Великотърновски университет „Св. св . Кирил и Методий“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
Лесотехнически университет - София
Химико-технологичен и металургичен университет - София
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Аграрен университет - Пловдив
Тракийски университет - Стара Загора
Медицински университет - София
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ - Варна
Медицински университет - Плевен
Университет за национално и световно стопанство - София
Икономически университет - Варна
Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
Национална художествена академия - София
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ - Пловдив
Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
Българска академия на науките - София
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II:

126

Сума
(в лв.)
5 600
9 000
1 500
13 000
7 200
6 500
59 300
4 400
3 200
16 000
2 500
1 700
8 500
4 500
1 200
4 300
15 000
15 300
12 000
4 600
6 200
3 800
5 200
1 600
600
15 400
2 300
3 400
870
2 400
237 070

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

РАЗДЕЛ III. Допълнителни трансфери по бюджетите на Националния
осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската
телеграфна агенция
Бюджетни организации

Сума
(в лв.)

Национален осигурителен институт
Българска национална телевизия
Българска телеграфна агенция
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ III:

2 000
300
300
2 600

РАЗДЕЛ IV. Допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджети на
общини
ОБЩИНИ

Сума
(в лв.)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

7 200
300
15 000
2 000
360
350
4 650
4 528
5 500
300
687
458
600
173

ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе

1 600
57 500
733
1 500
400
12 100
7 308
4 250
642
6 170
1 200
367

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
Царево

7 700

ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчидол
Девня
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово

705
3 200
820
1 850
75 000
500
925
700
1 197
550
1 206
1 200

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол

16 130
4 018
1 008
350
420
1 900
1 000
750
600
400

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Брегово
Видин
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци

1 100
300
4 700
300
300
300
300
300

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Слатина

173
1 750
128

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

8 000
4 500
450
1 979
400
700
350
300

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

17 300
1 540
5 500
1 500

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла

6 280
1 100
11 000
1 200
2 060
300
1 162
1 200

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене

350
180
835
1 500
7 200
1 600
173

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Рила
Сапарева баня

367
3 500
500
6 000
248
450
129

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

933
6 500
520
1 700
5 100
300
480

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Вълчедръм
Вършец
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово

1 460
500
1 100
1 104
300
6 400
350
233

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница

300
700
450
600
12 000
3 000
2 000
367
860
500
420

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън

1 400
300
400
19 500
2 100
432
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Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа

642
400
1 000
700
300
800
183
19 700
458
1 450
1 740

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот

7 021
642
600
7 850
770
300
5 100
550
97 200
2 000
1 100
3 150
1 390
1 340
600
1 200
600
450

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

676
2 850
1 300
600
9 000
360
450
131
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Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово

400
1 500
492
600
1 100
28 040
500
367

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

367
1 800
300
6 500
360
980

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

800
1 890
15 500
500

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

350
367
1 200
450
850
600
300
750
8 000
960

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
Столична община

380 000

ОБЛАСТ СОФИЯ
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Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

450
2 500
2 500
800
850
460
978
4 320
1 250
530
2 300
917
2 370
3 050
650
1 400
1 800
8 300
4 300
1 100
300
300

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан

506
507
750
8 000
1 000
180
367
300
1 800
36 000
2 110

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово

300
1 250
180
2 400
133
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Сума
(в лв.)

ОБЩИНИ
Търговище

12 400

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Свиленград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

8 500
346
1 300
360
5 100
360
820
4 500
22 000

ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен

1 000
300
400
300
350
300
1 800
800
500
17 000

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ IV:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ I+II+III+IV:

870
650
850
2 500
11 000
1 251 237
2 505 777

1862
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството на
здравеопазването на Република България и
Регионалния офис за Европа на Световната
здравна организация (СЗО) за 2022/2023 г.
(Одобрено с Решение № 128 от 7 март 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 7 март 2022 г.)
Подписано от:
За Министерството
на здравеопазването:
Асена Сербезова,
министър
Дата: 7.03.2022 г.

За Световната здравна
организация:
Д-р Ханс Хенри П.
Клуге,
регионален директор
за Европа
Дата: 7.03.2022 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото Двугодишно споразумение
за сътрудничество (ДСС) между Регионалния офис за Европа на Световната здравна
организация (СЗО) и Министерството на
здравеопазването на Република България за
двугодишния период 2022 – 2023 г. представлява практическа рамка за сътрудничество,
договорена в процеса на последователни
консултации между националните здравни
власти и Регионалния офис за Европа на
СЗО, от името на СЗО, с общо предназначение да се постигнат целите на Тринайсетата
обща работна програма на СЗО за периода
2019 – 2023 г. (13-ата Програма), Европейската
работна програма за периода 2020 – 2025 г.:
„Обединени действия за по-добро здраве в
Европа“ (ЕРП) и националните здравни политики на Република България.
13-ата Програма предоставя стратегичес
ката визия на високо равнище за работа на
СЗО и държавите членки и предоставя общата
насока за петгодишния период, започващ от
януари 2019 г. С Програмния бюджет на СЗО
за периода 2022 – 2023 г., одобрен от Седемдесет и четвъртата Световна здравна асамблея,
се цели превръщането на визията на 13-ата
Програма в реалност чрез предоставяне на
ползи за здравето на хората на национално
ниво. Рамката на резултатите (Приложен ие 1)
показва как се преобразуват заложените в
13-ата Програма цели и очаквани резултати,
които са от решаващо значение за трите милиарда души, към които тя е насочена, както
и за постигане на максимално въздействие
върху живота на хората на ниво държава.
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Двугодишното споразумение, основано на
13-ата Програма и Дневния ред за устойчиво развитие 2030 г., почива на концепциите,
принципите и ценностите, залегнали в Европейската работна програма 2020 – 2025 г.,
която бе приета от Регионалния комитет на
СЗО за Европа по време на неговата 70-а сесия
през 2020 г. Така в съответствие с ЕРП Двугодишното споразумение за сътрудничество
цели да се подкрепи България в усилията є
да насърчи универсален достъп до качествени
здравни услуги, без страх от финасови затруднения, да предлага ефективна защита срещу
извънредни здравни ситуации и да изгражда
здрави общества, в които действията по общественото здраве и подходящите публични
политики осигуряват по-добър живот в условията на икономика на благосъстоянието.
ОПИСАНИЕ НА ДВУГОДИШНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Посредством консултативен процес СЗО и
България се договориха относно широка приоритизация на областите на сътрудничество,
които бяха прегледани и уточнени в хода на
подготовката на настоящия документ. Документът съдържа Програмата за сътрудничество с България 2022 – 2023 (Приложение 2) с
допълнителни детайли, включително приоритизираните крайни резултати, предложените
очаквани резултати, както и продуктите и
услугите, които да се предоставят вследствие
на изпълнението є.
Ето защо постигането на дефинираните
в ДСС приоритизирани крайни резултати са
отговорност както на Секретариата на СЗО,
така и на България.
ДСС ще бъде изпълнявано по оптимални
и най-точно съответстващи начини, които ще
са в диапазона от специфични за страната (за
очаквани резултати, които са строго специфични за потребностите и обстоятелствата на
индивидуалните страни) до междудържавни
(които касаят общите между страните потребности при използването на регионални
подходи) и до многонационални (за субрегионални потребности).
УСЛОВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
По��������������������������������������
�������������������������������������
време на двугодишния период Програмата за сътрудничество може да бъде преработена
или коригирана по взаимно съгласие, когато
преобладаващите обстоятелства показват
необходимост от промяна.
Бюджетните цели на Двугодишната програма за сътрудничество за периода 2022 – 2023 г.
могат да бъдат изменени по взаимно писмено
съгласие между Регионалния офис на СЗО
за Европа и правителството в резултат на
например промени в здравната ситуация в
страната, промени в способността на страната
да изпълнява договорените дейности, специфични потребности, появили се през двугодишния период, промени във възможността
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на Регионалния офис да предостави договорените очаквани резултати или в светлината
на промени във финансирането. Всяка една
от страните може да инициира изменения.
Министерството на здравеопазването ще
номинира национален координатор за СЗО
и национа лни тех ни ческ и координатори.
Националният координатор ще отговаря за
цялостното изпълнение на Двугодишното
споразумение от страна на министерството
и ще поддържа редовна връзка с всички национални технически координатори. Представителят на СЗО (WR) за България ще
отговаря за изпълнението на Двугодишното
споразумение от името на СЗО в тясна координация и под надзора на Регионалния офис
и ще координира всяка необходима подкрепа
от централата на СЗО.
Изпълнението ще започне в началото на
двугодишния период 2022 – 2023 г.
СЗО ще определи основен бюджет за двугодишния период като индикативни прогнозни
разходи за изпълнение на планираната работа.
Доколкото е възможно, тези бюджетни средства ще обхващат общите разходи за изпълнение на ДСС, независимо от кое ниво на СЗО
ще се изпълнява работата. Средствата ще се
осигурят както от корпоративни ресурси на
СЗО, така и от други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. Тези средства не трябва да се
използват за субсидиране или за запълване
на финансови липси в здравния сектор за
редовното функциониране и предоставяне
на услуги, за допълване на заплати или за
закупуване на консумативи. Дейностите и закупуването на консумативи и даренията, като
част от операции за реагиране при кризи или
като част от демонстрационни проекти, ще
продължат да се финансират чрез допълнителни механизми в съответствие с правилата
и разпоредбите на СЗО.
Разходите за персонала на СЗО в централата на организацията, Регионалния офис и
персонала в Офиса на СЗО в България не са
отразени в индикативния бюджет.
Стойността на приноса на правителството,
различна от тази, доставена чрез Секретариата
на СЗО, също не е включена в Двугодишното
споразумение и в индикативния бюджет.
Настоящото Двугодишно споразумение за
сътрудничество е отворено за по-нататъшно
развитие и принос от други източници, за
да се допълни съществуващата програма за
сътрудничество или да се въведат дейности,
които не са включени на този етап.
ЧАСТ 1. СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
1.1. Политически и социално-икономически
контекст
България е европейска страна в източната
част на Балканския полуостров с население
от 6 916 548 милиона души според национал-
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ните статистически данни към 31/12/2020 г.1
Страната е парламентарна демократична република с многопартийна система и свободни
избори. България преминава през тежка демографска криза, дължаща се на отрицателния прираст и отрицателната международна
нетна миграция, които водят до устойчиво и
непрекъснато намаляване на населението и
до рязък спад на населението в трудоспособна
възраст. През последното десетилетие настъпиха съществени промени във възрастовата
структура на населението, с незначително
увеличение на дела на хората на възраст до
15 години и нарастване на дела на хората
на възраст над 65 години, което е проблем
и на редица други държави – членки на ЕС.
Населението на България застарява, подобно
на други държави – членки на ЕС 2 .
България стана член на Европейския съюз
(ЕС) през 2007 г., с което се даде силен тласък
на развитието на страната. Независимо от
сравнително високата икономическа ефективност през последните години България все
още е изправена пред сериозни икономически
и социални предизвикателства, които се отразяват и на здравната система.
1.2. Национални здравни цели, цели на
развитие и партньорска среда
България е приела всеобхватна политическа
рамка, включително Националната програма
за развитие на „България 2030“ като част от
стратегията си за постигане на Целите за
устойчиво развитие и целите на програмите
за незаразни болести. Министерството на
здравеопазването е в процес на финализиране на Националната здравна стратегия 2030.
Националната програма за развитие „България 2030“, приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 2.12.2020 г., е стратегически
рамков документ от най-високо равнище в
йерархията на националните програмни документи.
Документът се основава на визията, целите
и приоритетите на Националната програма за
развитие „България 2030“, приета с Решение
№ 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г.
Определени са три стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски
подем и намаляване на неравенствата. Предвижда се изпълнението им да се осъществи
чрез целенасочени политики и интервенции,
групирани в пет взаимносвързани интегрирани оси на развитие и 13 идентифицирани
национални приоритета. Националната програма за развитие „България 2030“ се състои
от подробни стратегии за приоритетите, индикативна финансова рамка, предварителна
оценка на въздействието, както и механизъм
за проследяване на изпълнението на стратегическия документ. Приоритет 12 „Здраве
1
https://www.nsi.bg/en/content/2975/populationdistricts-municipalities-place-residence-and-sex
2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Population=structure=and=ageing
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и спорт“ е посветен на подобряването на
здравните характеристики на населението и
по този начин – на повишаване на качеството
на човешкия капитал в страната. Акцентът
на политиката ще бъде осигуряване на равен
достъп на всички до качествени здравни услуги. Изпълнението на заложените цели ще
играе ключова роля за постигане на Цел 3
„Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието на
всички във всички възрасти“ от Целите за
устойчиво развитие на ООН.
Правителството предприе стъпки за мобилизиране на многосекторни действия за
здраве, или действия, които обхващат всички нива на управление. Министерството на
здравеопазването взаимодейства с всички
министерства, които имат пряко или косвено отношение към здравето на населението,
особено при разработването и изпълнението
на стратегии и програми. Сформирани са
постоянни органи за сътрудничество, като
национални съвети, консултативни съвети,
експертни и работни групи.
Освен СЗО ключови партньори в подкрепа
на разработките за здравната система са ЕК,
Световната банка и УНИЦЕФ.
1.3. Здравен статус и напредък относно
здравните цели
В България продължителността на живот
при раждане се е увеличила през последното
десетилетие, но остава по-ниска от средната
за Европейския съюз (80,8 години), със седем
години разлика между мъжете (71,1 години) и
жените (78�����������������������������������
��������������������������������������
,����������������������������������
0 години��������������������������
��������������������������������
). �����������������������
През 2017 г. наблюдаваната разлика в продължителността на живот
между мъжете и жените (7,3 години) е била
същата като тази през 1990 г. 3
В България незаразните болести причиняват 96 % от смъртните случаи и 80 % от
годините живот, прекарани с увреждане. Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) причиняват
почти две трети от всички смъртни случаи.
Основните рискови фактори са високо кръвно
налягане, тютюнопушене, рискове, свързани
с храненето, и висок индекс на телесна маса.
Бремето на болестите поради тютюнопушене
и алкохол е особено високо сред мъжете.
В България както мъжете, така и жените
изостават значително от достигане на целите
за намаляване с една трета на преждевременната заболеваемост от незаразни болести до
2030 г. (ЦУР, цел 3.4.1), като само жените се
доближават до тях. Смъртността от сърдечносъдови заболявания остава три пъти по-висока
от средната за ЕС, а смъртността от рак е
малко над средната за Европа.
Преждевременната смъртност от рак на
белите дробове е приблизително 25 % над
средната за ЕС, въпреки че през последните
години намалява. Преждевременната смъртност от рак на гърдата е висока, но е на нивото на средната за ЕС. Ракът на дебелото
черво, стомаха и маточната шийка причинява
50 – 100 % повече преждевременни смъртни

случаи от средния процент за ЕС. Въпреки
че според данни на СЗО тютюнопушенето в
България е намаляло през годините, то не
настъпва достатъчно бързо, за да се достигне
спад с 30 % до 2025 г. Процентът пушачи сред
мъжете намалява, но не достатъчно бързо, за
да се достигне 30 % спад, а нивата продължават да са приблизително 30 % по-високи
от средните за ЕС. Почти не се наблюдава
намаляване на тютюнопушенето сред жените, а нивата им са много по-високи от 40 %
спрямо средните за ЕС.
През последните години консумацията на
алкохол 4 се е увеличила съществено, особено
сред мъжете, при които нивата са над средните
за ЕС. България изостава по отношение на
намаляване на случаите на повишено кръвно
налягане както при мъжете, така и при жените,
а нивата са много високи. Това допринася за
високия процент преждевременна смъртност
от сърдечносъдови заболявания�����������
. Наднорме���������
ното тегло и затлъстяването се увеличават
много бързо, по-бързо от средното за ЕС,
особено сред мъжете.
Съществуват значителни регионални неравенства в разпределението на работната ръка
в здравния сектор. Делът на общопрактикуващите лекари от общия брой на лекарите
е по-малък от този в ЕС, като непрекъснато
намалява – от 21 % през 2000 г. до 16,6 %
през 2015 г., което е много под среднопретеглената стойност от 30,2 % за ЕС-25. Има
регионални различия в разпределението на
лекарите, включително ОПЛ, което води до
обслужване на голям брой пациенти от един
ОПЛ, особено в селските и отдалечените райони. Същевременно съотношението в страната от 4,9 медицински сестри на 1000 души
е много под среднoто от 8,7 за ЕС-28, като
при тях, както и при останалите медицински
специалисти също се наблюдава неравномерно териториално разпределение. Областите с
медицински университети и университетски
болници привличат най-големия брой лекари и други медицински специалисти: през
2017 г. 22,5 % от работещите лекари са били
в столицата, а 55,6 % са били концентрирани в шест области. Има също и вътрешна
миграция: единият миграционен поток е насочен от малките градове към по-големите
населени места, а другият – от обществения
към частния сектор.
1.4. Стратегически приоритети на транс
формацията за здраве
СЗО може да подпомогне реализацията
на българските национални здравни цели и
целите за развитие с конкретни дейности,
които да допринесат за трансформацията на
психиатричните здравни услуги и здравното
финансиране.
Трансформация на психиатричните здравни услуги в страната
В България все още се разчита на традиционните психиатрични услуги и 90 % от
бюджета за психично здраве се изразходва за
болнично лечение. Психиатричното лечение

3
https://www.nsi.bg/en/content/3018/mortalityand-life-expectancy-sex-and-place-residence

4
https://www.euro.who.int/=
=data/assets/pdf=
file/0019/402166/ACHP=FS=Bulgaria.pdf
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се провежда в институции, които често са
на голямо разстояние от дома на пациента.
Способността на системата за психиатрична помощ да предоставя пси хо-социа лна
рехабилитация е далеч от необходимата, за
да отговори на идентифицираните потребности. Освен това липсва приемственост в
грижите и координация между различните
специалисти, ангажирани с пациенти, които
страдат от тежки психични разстройства. В
новоприетата Стратегия за психично здраве
(Решение № 388 на Министерския съвет от
23.04.2021 г.) се предвиждат редица мерки
за преодоляване на тези предизвикателства.
СЗО може да предостави техническа помощ
за: разработване на здравно-психиатрични
услуги в общностите; осигуряване на взаимо
свързаност и координация с други структури
за здравно-психиатрични услуги; подобряване
на координацията между други здравни и социални програми; превенция на психичните
разстройства чрез програми за намаляване на
стреса в ежедневието и на работното място;
разработване на кампании и действия срещу
стигматизацията на обществото, както и насърчаване на интеграцията на лицата, страдащи
от психични разстройства. Също така СЗО
може да предостави препоръки и практическа
подкрепа за развитието на човешките ресурси
и увеличаване на капацитета и мотивацията
на служителите в системата.
Увеличаване на финансовите възможности
за здраве
Докато в някои области е постигнат напредък, все още има предизвикателства и
съответно място за подобрение и взаимно
сътрудничество между България и СЗО.
Предвид ЦУР усилията следва да се съсредоточат върху подобряване на финансовата
защита, която да се насочи най-вече към хората, които живеят под линията на бедността.
Понастоящем правителството заплаща
здравноосигурителни вноски за определени
със закон групи от населението, но все пак
има разходи, които следва да се покриват от
пациентите. Това са доплащанията за предписани с рецепти лекарствени продукти в
извънболничната помощ за лица с хронични
заболявания. Въпреки че лекарствата за тежки
хронични болести са безплатни на мястото
на употребата им за хората с осигурително
покритие от НЗОК, за повече от половината
от всички финансирани от НЗОК лекарствени
продукти се дължи процентно доплащане на
предписаните лекарствени продукти, което
е 50 % или повече от референтната им цена.
Няма освобождаване от тези доплащания,
което е особено проблематично за по-бедните
домакинства и хората с хронични състояния.
Няма общ годишен лимит на доплащанията. Следва да се има предвид, че за редица
групи лица здравноосигурителните вноски са
за сметка на държавния бюджет, което дава
достъп на тези лица до здравните услуги в
рамките на пакета дейности на задължителното здравно осигуряване. Категориите
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лица, чиито здравноосигурителни вноски се
заплащат от държавния бюджет, са законово
регламентирани, някои от които са: лицата
до 18-годишна възраст и след навършване
на тази възраст, ако учат редовно – до за
вършване на средно образование, но не покъсно от навършване на 22-годишна възраст;
пенсионерите от държавното обществено
осигуряване или от професионален пенсионен
фонд; лицата, получаващи обезщетение за
безработица; гражданите, които отговарят на
условията за получаване на месечни социални
помощи и целеви помощи за отопление по
реда на Закона за социално подпомагане, ако
не са осигурени на друго основание, както
и ползващите социални или интегрирани
зд ра вно - с оц иа л н и ус л у г и з а р е зи ден т на
грижа и социални услуги за осигуряване на
подслон, финансирани от държавния бюджет;
родителите, осиновителите, съпрузите или
един от родителите на майката или бащата,
които полагат грижи за лице с увреждане с
50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
или с трайно намалена работоспособност с
определена чужда помощ.
Според доклад на СЗО „Могат ли хората да
си позволят да заплащат за здравни услуги?
Нови доказателства за финансовата защита
в България“ пропуските във финансовата
защита са следните:
През 2018 г. преките плащания възлизат на
41 % от текущите плащания за здраве, вторият
най-висок дял в Европейския съюз (ЕС).
Като дял от БВП публичните разходи за
здраве са ниски в сравнение с повечето страни в ЕС и Западните Балкани. Въпреки че
през последните години те са се увеличили,
нарастването им не е толкова бързо, колкото
при преките плащания.
Покритието на НЗОК за дентална помощ
е ограничено, което води до неудовлетворени
потребности за по-бедните и финасови затруднения за по-богатите домакинства.
Вижда се, че има съществени пропуски
при всичките три измерения на здравното
покритие: население, услуги и преки разходи.
За да се подобрят достъпът и финансовата
защита в България, СЗО може да подпомогне
Министерството на здравеопазването при провеждането на политически диалог на високо
равнище, който да се фокусира върху:
•н
 амиране на начини за подобряване на
нивото на финансова защита в България;
като първа стъпка службите на СЗО могат
да изготвят сравнителен анализ, който да
се представи на правителството; това ще
позволи провеждането на по-конкретен
политически диалог на високо равнище,
основан на международния опит и поуките от него;
•п
 реглед на разходите и ползите от санкционирането за неплащане на здравноосигурителни вноски чрез ограничаване
на достъпа до здравни услуги;
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•п
 одобряване на начина на закупуване на
лекарствени продукти в извънболничната
помощ: сравнителният анализ ще покаже
примери от света за провеждането на
ефективни преговори за цените и конкретни примери, приложими за България;
•н
 еобходимостта от инвестиране в здраве,
за да се гарантира, че са изпълнени целите
за равенство и ефикасност.
1.5. Основни области за сътрудничество
въз основата на ЕРП и ОРП
В светлината на ОРП и ЕРП с Двугодишното споразумение за периода 2022 – 2023 г.
се цели да се подкрепи Република България в
търсене на максимални възможности за насърчаване здравето на населението и намаляване
на неравенствата в здравеопазването чрез
междусекторен подход, при който здравето се
включва във всички политики – подходи, при
които се ангажира цялото общество и всички нива на управление – като се подчертава
необходимостта да се подобри цялостното
управление на здравеопазването, предложат се
нови пътища и подходи за по-равнопоставено
и отговорно развитие.
Като се надгра ж да върх у постигнати я
напредък по време на двугодишния период
2020 – 2021 г., работата ще се съсредоточи
върху приоритизираните крайни резултати,
идентифицирани съвместно от СЗО и Министерството на здравeопазването в хода на
процеса на планиране. Незаразните болести
представляват най-голямото здравно предизвикателство за България, с високи нива
на преждевременна смъртност, дължаща се
основно на сърдечносъдови заболявания и
рак. Изпълнението на ключовите препоръки
на наскоро проведената оценка на СЗО „Предизвикателства и възможности на здравната
система за подобряване на ефективността при
лечението на хроничните незаразни болести
(ХНБ) в България“ ще продължи да бъде в
центъра на интервенциите през новия двугодишен период 2022 – 2023 г.
СЗО ще продължи да предоставя мащабна
техническа помощ за справяне с предизвикателствата, свързани с COVID-19.
Друга област на интервенция ще бъде
здравната грамотност и чрез редовни проучвания на поведението и културата ще се
идентифицират ключовите области, в които
трябва да се работи. Очевидно е, че усилията
за подобряване на здравето на нацията трябва
да целят постигане на интегрирана здравна
превенция, ефективна здравна система, голямо обществено доверие в нея и ангажиране
на всички, които участват в предоставянето
и получаването на здравни грижи и услуги.
СЗО ще предостави необходимата подкрепа
на Министерството на здравеопазването, за да
се осигури максимално ефективно използване
на средствата от ЕС и най-вече от Плана за
възстановяване и устойчивост, който може
да послужи за здрава основа на усилията за
подобряване здравето на българите.
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СЗО може да подпомогне изпълнението на
националните стратегии посредством техническа помощ за повишаване на обществената
осведоменост относно рисковите фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба
на наркотици, нездравословно хранене, ниско
ниво на физическа активност), които са от
значение за хроничните незаразни болести;
изпълнение на дейности за������������������
промоция
�����������������
на здравето и превенция на заболяванията, които се
отнасят до здравословното хранене, насърчване на промоцията на здраве, физическата
активност, намаляване на тютюнопушенето
и употребата на алкохол, и злопупотребата
с наркотици, като се обърне специално внимание на рисковите групи. Важно е да се
осигури равен достъп на уязвимите групи до
услуги и дейности, свързани с промоцията на
здравето, намаляване на рисковите фактори и
превенцията на незаразните болести. Могат да
се предоставят и обучения за немедицински
специалисти за изграждане на капацитет и
придобиване на умения, свързани с предоставянето на консултации и подкрепа.
ЧАСТ 2. ПРОГРАМНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ 2022/2023 Г.
Програмата за сътрудничество за периода
2022/2023����������������������������������
г.�������������������������������
,������������������������������
подробно представена в Приложение 2, се основава на посочения по-горе
анализ и бе взаимно договорена при отчитане
на проблемите в общественото здравеопазване
и продължаващите усилия за подобряване на
здравния статус на българското население.
Стремежът е чрез нея да се улесни стратегическото сътрудничество и да се даде възможност на СЗО да даде своя уникален принос.
Бюджетните цели на Програмата за сът
рудничество и свързаната с тях работа от
името на Секретариата на СЗО са предмет на
допълнителни изменения, както е предвидено
в Условията на сътрудничеството в Двугодишното споразумение за сътрудничество.
ЧАСТ 3. БЮДЖЕТ И АНГАЖИМЕНТИ ЗА
2022/2023 Г.
3.1. Бюджет и финансиране
Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество с България за
периода 2022 – 2023 г. е 189 000 щатски долара. Ще бъдат използвани всички възможни
източници за финансиране на този бюджет,
като средства могат да се мобилизират и от
двете страни.
Съгласно Резолюция WHA74.3 на Световната здравна асамблея генералният директор
ще оповести разпределението на наличните
средства, след което регионалният директор може да прецени разпределението към
съответните Двугодишни споразумения за
сътрудничество.
Секретариатът на СЗО ще отчита изпълнението на годишния и двугодишния програмен
бюджет на Регионалния комитет на СЗО за
Европа и на Световната здравна асамблея.
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3.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО
съвместно се ангажират да работят заедно за
мобилизиране на средствата, необходими за
осъществяването на настоящото Двугодишно
споразумение за сътрудничество.
3.2.1. Ангажименти на Секретариата на
СЗО
СЗО се съгласява да предостави, при условие че са налични средства и съгласно своите
правила и разпоредби, очакваните резултати и
продукти и услуги, дефинирани в настоящото
Двугодишно споразумение за сътрудничес
тво. Ще се сключат отделни споразумения за
местна субсидия за разходи или пряк принос
за финансово сътрудничество в момента на
изпълнение в съответствие с правилата на
СЗО относно обществените поръчки.
3.2.2. Ангажименти на правителството
Правителството се ангажира с необходимите процеси по формулиране и изпълнение
на политиките и стратегиите и, доколкото
е възможно, с предоставянето на работно
пространство, персонал, материали, консумативи, оборудване и местни разходи, необходими за постигането на крайните резултати,
идентифицирани в настоящото Двугодишно
споразумение за сътрудничество.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Общи съкращения
ДСС
Двугодишно споразумение за
сътрудничество
ЕК
Европейска комисия
ЕРП
Европейска работна програма
ЕС
Европейски съюз
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БВП
ОПЛ
ОРП/13-ата
Програма
НЗОК
РЗИ
ЦУР
ЗО
УНИЦЕФ
СБ
СЗО
WR

Брутен вътрешен продукт
Общопрактикуващ лекар
Три н а де с е т а о бщ а раб о т н а
програма на СЗО
Национална здравноосигурителна каса
Регионални здравни инспекции
Цели за устойчиво развитие
Здравно осигуряване
Детски фонд на Обединенитe
нации
Световна банка
Световна здравна организация
Представител на СЗО

Технически съкращения
АМР
Антимикробна резистентност
BCI
Поведенчески и културни нагласи
COVID-19
Коронавирусна инфекциозна
болест, причинена от Sars-CoV-2
COSI
Инициатива за наблюдение на
затлъстяването сред децата
ССЗ
Сърдечносъдови заболявания
GYTS
Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора
ХИВ
Човешки имунодефицитен вирус
JEE
Съвместна външна оценка
МДЗ
Майчино и детско здраве
ХНБ
Хронични незаразни болести
RCCE
Информиране относно риска и
обществено ангажиране
TB
Туберкулоза
VAC
Насилие над деца
VAW
Насилие над жени
WAAW
Световна седмица, посветена
на осведомеността за АМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАМКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 13-та
ПРОГРАМА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАМКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 13-АТА ПРОГРАМА

Измерване

Резултат 1.1 Подобрен
достъп до качествени
основни здравни услуги
Резултат 1.2 Намаляване
на брой хора, страдащи от
финансови затруднения
Резултат 1.3 Подобряване
достъпа до основни
лекарстввени продукти,
ваксини, диагностикаи
изделия за първични
здравни грижи

Платформи

5 крайни продукта

3 крайни продукта

5 крайни продукта

Един милиард повече хора,
защитени по-добре при
извънредни здравии
ситуации

Резултат 2.1 Готовност на
страните за извънредни
здравни ситуации
Резултат 2.2 Превенция
на епидемии и пандемии
Резултат 2.3 Бързо
откриване и отговор на
извънредни здравни
ситуации

3 крайни продукта

Един милиард повече хора,
които се радват на по-добро
здраве и благосъстояние

Резултат 3.1 Адресиране на
здравните детерминанти
Резултат 3.2 Намаляване
на рискови фактори чрез
многосекторна дейност
Резултат 3.3 Промотиране
на здравословна среда и
здраве във всички
политики

 Очакване за
живот в добро
здраве (HALE)

4. По-ефективна и
ефикасна СЗО,
предоставяща по-добра
подкрепа за страните
Резултат 4.1 Укрепване
на капацитет на
страните в областта на
данните и иновациите
Резултат 4.2 Засилени
лидерски умения, ръководство
и застъпничество за здраве
Резултат 4.3 Финансови,
човешки и административни
ресурси, управлявани по
ефикасен, ефективен,
прозрачен, ориентиран към
резултати начин

2 крайни продукта

3 крайни продукта

4 крайни продукта

2 крайни продукта

6 крайни продукта

3 крайни продукта

2 крайни продукта

4 крайни продукта

 Индек
универсално
здравно покритие
 Индекс по-добра
защита
 Индекс по-здраво
население

Обща работна програма 13

Един милиард повече хора,
ползващи се от
универсално здравно
покритие

Постигането от всички народи на найвисокото възможно равнище на здраве

Индикатори за
резултати
 Показатели на
Цели за устойчиво
развитие + 8 други
показателя

Измерване на крайни
продукти
 Балансирани карти
с резултати,
прилагани на всяко
равнище на
организация
 Качествени
примери от
практиката

Програмен бюджет

Конституционна
цел на
СЗО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Програма за сътрудничество с България 2022-2023

Стратегически
приоритет /
Очакван резултат
Описание на продукти или услуги
Краен
резултат
СП 1. Един милиард повече хора, ползващи се от универсално здравно покритие
1.1 Подобряване
на достъпа до
качествени
основни здравни
услуги

1.1.1. България има възможност да предостави
висококачествени, ориентирани към хората
здравни услуги, основани на стратегии за
първична здравна помощ и всеобхватни
пакети с основни услуги

- Оценка на услугите за майчино и детско здраве
(МДЗ) в България
- Организиране на кръгла маса на високо
равнище за изготвяне на българска пътна карта
за майчино и детско здраве.
- Редовно изготвяне на актуална информация за
уведомяване на обществото относно
ваксинацията срещу COVID-19.
- Организиране на политически диалог на
високо развнище за укрепване на националната
имунизациянна програма на България.
- Организиране на дейности за промоция на
здравето по време на Европейската
имунизационна седмица и сезонни кампании за
имунизация срещу грип (материали за промоция
на здравето, видео материали,
пресконференции)
- Дейности, свързани с информиране относно
риска и обществено ангажиране (RCCE):
организиране на онлайн уебинари с РЗИ и
общностни лидери.

1.2 Намаляване
броя на хората,
страдащи от
финансови
затруднения

1.1.2. България има възможност да укрепи
здравната си система, за да постигне
резултати относно обхвата на услугите,
специфични спрямо състояние и заболяване

- Планиране на видео наблюдение на лечението
на туберкулоза в пилотни области в страната 2022-2023 г.
- Организиране на кръгла маса на тема
„Националната програма за превенция и
контрол на вирусен хепатит 2021-2025 –
Изпълнение и образоване“ - юни 2022 г.
- Организиране на обсъждане по въпросите на
многосекторното сътрудничество относно
превенцията на ХИВ.

1.1.3. България има възможност да укрепи
здравната система, за да отговори на
специфичните за населението здравни
потребности и да преодолее пречките, така че
да се осигури равенство в хода на целия
жизнен път

- Създаване на национална коалиция за
психично здраве в България
- Справяне с проблемите на психичното здраве
сред децата, подрастващите и младите хора
посредством документна проверка и обсъждане
във фокус групи
- Подкрепа за разработване на национален план
за борба с деменцията
- Организиране на политически диалог на
високо равнище за представяне на
констатациите от Доклада на СЗО „Финансова
защита в България. Могат ли хората да си
позволят да плащат?“ и резултатите от
сравнителен анализ с поуките от другите
европейски страни

1.2.2. България има възможност да изготви и
анализира информация относно финансовата
защита, равенството и здравните разходи, и да
използва тази информация за проследяване на
напредък и взимането на решения
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1.3 Подобряване
на достъпа до
основни
лекарствени
продукти,
ваксини,
диагностика и
изделия за
първична
здравна грижа

1.3.5. България има възможност да се справи с
антимикробната резистентност чрез укрепване
на системите за наблюдение, капацитета на
лабораториите, превенция и контрол на
инфекциите, повишаване на осведомеността,
както и политики и практики, основани на
доказателства

2.1 Готовност на
страните за
извънредни
здравни ситуации

2.1.1. Оценка и отчитане на капацитета и
готовността за реакция при спешни случаи,
причинени от всякакви опасности

- Подпомагане и провеждане на съвместна
външна оценка (JEE) - процес на партньорска
проверка за оценка на готовността за реакцията
при спешни ситуации.

2.1.2. Укрепване на капацитета за готовност
при спешни ситуации в България

- Подпомагане разработването на национален
план за здравна сигурност.

- Организиране на събитие на високо равнище за
официална подкрепа на Националния план за
борба с антибиотичната резистентност и
постигане на съгласие относно ключовите
приоритетни области за 2022-23 г.
- Провеждане на Световна седмица, посветена
на осведомеността за антимикробната
резистентност (WAAW)

СП2. Един милиард повече хора, по-добре защитени при извънредни здравни ситуации

- Дейности, свързани с информиране относно
риска и обществено ангажиране (RCCE):
организиране на онлайн уебинари с РЗИ и
общностни лидери

СП3. Един милиард повече хора, които се радват на по-добро здраве и благосъстояние
3.1 Адресиране на
здравните
детерминанти

3.1.1. България има възможност да се справи
със социалните детерминанти за здраве в хода
на целия жизнен път

- Подпомагане на процеса на психоемоционално възстановяване на родители на
деца, родени преждевременно и с увреждане
- Изпълнение на проекти с цел получаване на
сведения за поведенческите и културни нагласи
(BCI) на населението, които да послужат за
създаване на здравни политики, услуги и
промоция на здравето.
- Продължаване на дейностите на Коалицията за
превенция на насилието над жени (VAW) и деца
(VAC) в България

3.2 Намаляване
на рисковите
фактори чрез
многосекторна
дейност

3.2.1. България има възможност да се справи с
рисковите фактори чрез многосекторни
действия

- Организиране на политически диалог на
високо равнище, за да се създадат най-добрите
политики, насочени към намаляване на
употребата на алкохол в България въз основа на
най-добрите практики в държавите-членки на
ЕС
- Координиране изпълнението на Глобалното
проучване на тютюнопушенето сред младите
хора (GYTS) онлайн или чрез лично събиране на
данни
- Планиране на субрегионално
събитие/обучителен семинар през 2022 г.
относно дейностите зa контрол на
тютюнопушенето с акцент върху новите
никотинови и тютюневи продукти – с
позоваване на страните от ЕС
- Анализ на националната политика в областта
на контрол върху тютюна и тютюневите
продукти
- Провеждане на дейности с цел справяне с
проблема със затлъстяването сред децата;
Инициатива за наблюдение на затлъстяването
сред децата (COSI)
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3.3.1. България има възможност да се справи с
детерминантите на околната среда,
включително изменението на климата

- Превод на новите насоки на СЗО за качеството
на въздуха;
- Представяне на тези насоки на ключови
заинтересовани страни и постигане на съгласие
за следващите стъпки относно внедряването им
в страната;

3.3.2. България е подпомогната да създаде
благоприятна среда за здравословен начин на
живот

- Укрепване на концепцията за промоция на
здравето в училищата навсякъде в страната и
свързване на дейностите с Плана за
възстановяване и устойчивост

СП4. По-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните
4.1 Укрепване на
капацитета на
страните в
използването на
данните и
иновациите

4.1.1. България има възможност да укрепи
системите за събиране на данни, анализ и
здравна информация, които да послужат при
изготвянето на политики и постигане на
въздействие.

- Оценка на здравната информация в България и
изготвяне на пътна карта за дигитализация

1773

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

шение 2010/261/ЕС на Комисията (ОВ, L 312,
7.12.2018 г., стр. 56 – 106), наричан за краткост
Регламент (ЕС) 2018/1862;
2. граждани на трети страни, за които има
влезли в сила откази за влизане и пребиваване
съгласно чл. 44в от Закона за чужденците в
Република България (чл. 24 Регламент (ЕС)
2018/1861 на Европейския парламент и на
Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение
на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна
на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ, L 312,
7.12.2018 г., стр. 14 – 55), наричан за краткост
Регламент (ЕС) 2018/1861;
3. граждани на трети страни, по отношение на които е взето влязло в сила или по
което е допуснато предварително изпълнение
решение за връщане съгласно чл. 39а, ал. 1,
т. 1 – 3 от Закона за чужденците в Република
България (чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1860
на Европейския парламент и на Съвета от
28 ноември 2018 г. за използването на Шенгенската информационна система за целите на
връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ, L 312, 7.12.2018 г.,
стр. 1 – 13), наричан за краткост Регламент
(ЕС) 2018/1860;
4. граждани на трети страни, които се
ползват с право на свободно движение в Европейския съюз, за които има влязла в сила
принудителна административна мярка по
чл. 23 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България от

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за
организацията и функционирането на Нацио
налната Шенгенска информационна система
на Република България (обн., ДВ, бр. 74 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г., бр. 68 от
2016 г. и бр. 95 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „Шенгенското
пространство“ се поставя запетая и се добавя
„повишаване ефективността на системата на
Европейския съюз за връщане на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни“.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) В НШИС се обработват сигнали
за следните категории лица:
1. лица, издирвани за арест с цел предаване
въз основа на Европейска заповед за арест
или въз основа на заповед за арест, издадена
в съответствие със споразуменията, сключени
между Европейския съюз и трети държави и
лица, издирвани за арест с цел екстрадиране
(чл. 26 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември
2018 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенската информационна
система (ШИС) в областта на полицейското
сътрудничество и съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси, за изменение
и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006
на Европейския парламент и на Съвета и Ре-
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гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства (чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861);
5. граждани на трети страни, за които е
предприета ограничителна мярка с цел недопускане на влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки
в съответствие с правните актове, приети от
Съвета на Европейския съюз, включително
мерки за изпълнение на забрана за пътуване,
наложена от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (чл. 25 от
Регламент (ЕС) 2018/1861);
6. изчезнали пълнолетни лица, които в
интерес на собствената им защита или за
предотвратяване на заплахи за обществения
ред и националната сигурност е необходимо
да бъдат поставени под закрила и/или да се
установи местонахождението им въз основа
на постъпило искане от компетентен орган
(чл. 32, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2018/1862);
7. деца, спрямо които са наложени ограничения за пътуване съгласно чл. 76, т. 9, чл. 76а
от Закона за българските лични документи
или по реда на Семейния кодекс поради наличието на риск от отвличане от родител, член
на семейството или настойник или поради
наличието на явен риск да напуснат или да
бъдат изведени от територията на страната
и да станат жертва на трафик на хора, на
насилствен брак или на основано на пола
насилие, да станат жертва на или да участват
в терористични престъпления или да бъдат
включени, или да се запишат за участие във
въоръжени групи, или да бъдат принудени да
участват активно във военни действия, въз
основа на постъпило искане от компетентен
орган (чл. 32, параграф 1, букви „в“ и „г“ от
Регламент (ЕС) 2018/1862);
8. уязвими пълнолетни лица, спрямо които
са наложени ограничения за пътуване поради
наличието на риск да бъдат изведени или
да напуснат територията на страната и да
станат жертва на трафик на хора, въз основа
на постъпило искане от компетентен орган
(чл. 32, параграф 1, буква „д“ от Регламент
(ЕС) 2018/1862);
9. свидетели, лица, които са призовани или
които се издирват, за да бъдат призовани да
се явят пред съдебните органи във връзка с
наказателно производство, лица, на които
следва да бъде връчена присъда или други
документи във връзка с наказателно производство, и лица, на които следва да бъде връчена
призовка за явяване с цел изтърпяване на
наказание лишаване от свобода, за целите
на съобщаване на тяхното местопребиваване или местожителство (чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862);
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10. лица, подлежащи на дискретно наблюдение, задълбочени проверки или специфичен
контрол въз основа на постъпило искане от
компетентните органи за защита на националната сигурност, предотвратяване, разкриване
и разследване на престъпления, определени в
чл. 36, ал. 1 и 3 от Закона за екстрадицията и
Европейската заповед за арест, изпълнението
на наказания или съдебен орган (чл. 36 от
Регламент (ЕС) 2018/1862);
11. неизвестен извършител с цел установяване на самоличността; при условията на
чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/1862 в НШИС
могат да се въвеждат сигнали, съдържащи
само дактилоскопични данни, във връзка
с предприети действия по разследване на
терористични и други тежки престъпления,
определени в чл. 36, ал. 3 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест
(чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/1862).
(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по ал. 1, т. 1, 6 – 8 или 10
е несъвместимо с националното є законодателство, международните є задължения или
съществени национални интереси, тя може да
изиска към сигнала да се добави специален
ограничителен знак, означаващ, че мерките,
които следва да се предприемат въз основа на
сигнала, няма да бъдат предприети на нейна
територия. Специалният ограничителен знак
се добавя от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата членка, която е въвела сигнала. Бюрото
„СИРЕНЕ“ уведомява компетентния орган,
поискал въвеждането на сигнала, за добавения
специален ограничителен знак „Флаг“.
(3) В случай на съвпадение на сигнал по
ал. 1, т. 2 – 4 бюрата „СИРЕНЕ“ на изпълняващата и издаващата сигнала държава членка
задължително се консултират помежду си с
оглед предприемане на необходимите мерки.
(4) При сигнали за лица по ал. 1, т. 1, издирвани за арест с цел предаване въз основа на
Европейска заповед за арест, Бюрото „СИРЕНЕ“ може да поиска от въвеждащата държава
членка като последващо действие да добави
към сигнала специален ограничителен знак
„Флаг“ за предотвратяване на арест, когато
съдът е отказал нейното изпълнение. Бюрото
„СИРЕНЕ“ може да поиска добавяне на специален ограничителен знак към сигнала и ако
по време на производството по Европейската
заповед за арест съдът освободи лицето, по
отношение на което е въведен сигналът.
(5) По указание на компетентен съдебен
орган Бюрото „СИРЕНЕ“ може да поиска
от въвеждащата държава членка добавянето
на специален ограничителен знак „Флаг“
към сигнал за арест с цел предаване, ако е
очевидно, че изпълнението на Европейската
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заповед за арест ще бъде отказано (чл. 25 от
Регламент (ЕС) 2018/1862).“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) За лица по чл. 4, ал. 1, т. 1,
6 – 10, за които се въвеждат сигнали в НШИС,
се обработват данните, определени в чл. 20,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1862.
(2) За граждани на трети страни по чл. 4,
ал. 1, т. 2, 4 и 5, за които се въвеждат сигнали
в НШИС, на основание наложени ограничения
за влизане и пребиваване съгласно чл. 39а,
ал. 1, т. 4 и чл. 44в от Закона за чужденците
в Република България, чл. 23 от Закона за
влизането, пребиваването и напускането на
Република България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
или правен акт на Съвета на Европейския
съюз, се обработват данните, определени в
чл. 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1861.
(3) За граждани на трети страни по чл. 4,
ал. 1, т. 3, за които се въвеждат сигнали в
НШИС, на основание наложени принудителни административни мерки съгласно чл. 39а,
ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за чужденците в Репуб
лика България, се обработват данните, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) 2018/1860.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата
„злоупотребено“ се поставя запетая и се добавя
„дадено за всяка категория данни“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Допълнителните данни по ал. 1 включват данните, определени в чл. 62, параграф 3
от Регламент (ЕС) 2018/1862.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) В НШИС се обработват сигнали
за следните категории вещи:
1. вещи, издирвани с цел изземване или
използване като доказателство в наказателно
производство, определени в чл. 38, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2018/1862;
2. вещи, определени в чл. 26, параграф 5 от
Регламент (ЕС) 2018/1862, свързани с лице, за
което има сигнал съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, с
цел определяне на неговото местонахождение;
3. вещи, определени в чл. 32, параграф 8
от Регламент (ЕС) 2018/1862, свързани с лице,
за което има сигнал по чл. 4, ал. 1, т. 6 – 8, с
цел определяне на неговото местонахождение;
4. вещи, определени в чл. 34, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2018/1862, свързани с лице,
за което има сигнал по чл. 4, ал. 1, т. 9, с цел
определяне на неговото местонахождение;
5. вещи, определени в чл. 36, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2018/1862, и непарични
платежни средства за целите на дискретно
наблюдение, задълбочени проверки или специфичен контрол; сигналите за тези вещи
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могат да се свързват със сигналите по чл. 4,
ал. 1, т. 10 съгласно чл. 36, параграф 5 от
Регламент (ЕС) 2018/1862.
(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по ал. 1, т. 5 е несъвместимо
с националното є законодателство, международните є задължения или съществени
национални интереси, тя може да изиска към
сигнала да се добави специален ограничителен
знак, означаващ, че мерките, които следва да
се предприемат въз основа на сигнала, няма
да бъдат предприети на нейна територия.
Специалният ограничителен знак се добавя
от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата членка,
която е въвела сигнала. Бюрото „СИРЕНЕ“
уведомява компетентния орган, поискал въвеждането на сигнала, за добавения специален
ограничителен знак „Флаг“.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 6 и
7 и чл. 7, ал. 1, т. 2“ се заменят с „по чл. 4,
ал. 1, т. 1, 9 и 10 и чл. 7, ал. 1, т. 5, както и
временно дезактивира сигнал по чл. 4, ал. 1,
т. 1 въз основа на разпореждане на компетентния съдебен орган, издал Европейската
заповед за арест“.
2. В т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4“
се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 2 – 5“.
3. В т. 3 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 7,
ал. 1, т. 1“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 6 – 8
и 11 и чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4“.
§ 7. В чл. 10, ал. 3 след думите „структури
на МВР“ се добавя „и имат пряк достъп до
НШИС в съответствие с глава четвърта“.
§ 8. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 4 и 5:
„4. Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“;
5. Национален институт по криминалистика;“.
2. Досегашните т. 4 – 9 стават съответно
т. 6 – 11.
3. Досегашната т. 10 става т. 12 и се изменя така:
„12. структурни звена на Държавна агенция
„Национална сигурност“, осъществяващи контролна дейност във връзка с пребиваването
на чужденци в Република България съгласно
чл. 41 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и тези, изпълняващи
функции по предотвратяване и разкриване на
терористични и други тежки престъпления,
определени в чл. 36, ал. 3 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест;“.
4. Досегашната т. 11 става т. 13.
5. Създава се т. 14:
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„14. Министерство на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Обработката на данните в НШИС
се осъществява в съответствие с Регламент
(ЕС) 2018/1860, Регламент (ЕС) 2018/1861,
Регламент (ЕС) 2018/1862, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
защита на личните данни и подзаконовите
актове по прилагането им.
(2) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното дви жение на так ива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(ОВ, L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88) се прилага
за обработването на лични данни от компетентните национални органи, с изключение
на обработването за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или
наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществената
сигурност и тяхното предотвратяване.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Субектът на данни има право на
достъп, коригиране на неточни лични данни
и изтриване на неправомерно обработвани
лични данни за него в НШИС.
(2) Правата по ал. 1 се упражняват при
услови я та и по реда на Регламен т (ЕС)
2018/1860, Регламент (ЕС) 2018/1861, Регламент
(ЕС) 2018/1862, Закона за Министерството на
вътрешните работи и Закона за защита на
личните данни.
(3) На субекта на данните може да се
предоставя информация, въведена в ШИС от
друга държава членка само със съгласието на
тази държава членка. Връзката с въвеждащата
държава членка се осъществява от Бюрото
„СИРЕНЕ“ чрез обмена на допълнителна
информация.“
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 – 3 се изменят така:
„1. сигналите за лица по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 6
се съхраняват за срок от пет години, сигналите
за лица по чл. 4, ал. 1, т. 9 и 11 се съхраняват
за срок от три години, а сигналите за лица по
чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 10 се съхраняват за срок
от една година след въвеждането им съгласно
чл. 53, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС)
2018/1862;
2. сигналите за вещи по чл. 7, ал. 1, т. 1 и
5 се съхраняват за срок от десет години след
въвеждането им съгласно чл. 54, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2018/1862;
3. сигналите за вещи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 4,
когато са свързани със сигнали за лице, се
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съхраняват, докато се съхранява сигналът за
съответното лице.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Преразглеж дането на необходимостта от
по-нататъшно съхранение на сигналите за
вещи по ал. 1, т. 2 се извършва от органа,
въвел сигнала, при изтичането на половината
от срока за съхранение и два месеца преди
изтичането на крайния срок.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Сигналите за граждани на трети страни,
въведени на основание наложени ограничения
за влизане и пребиваване съгласно чл. 39а,
ал. 1, т. 4 и чл. 44в от Закона за чужденците
в Република България и чл. 23 от Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България от гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства, се преглеждат относно необходимостта от по-нататъшно съхранение в срок
от три години от тяхното въвеждане. Когато
ограниченията за влизане и пребиваване са
наложени за срок, по-дълъг от три години,
прегледът се извършва в срок от пет години
от въвеждането на сигнала.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
5. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) При условията и по реда на чл. 39,
параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1861 и
чл. 53, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2018/1862
Бюрото „СИРЕНЕ“ може да заличава сигнали
за лица, когато установи, че са постигнати
целите, за които са въведени.
(7) Сигналите за лица и вещи се заличават
съгласно условията, определени в чл. 55 от
Регламент (ЕС) 2018/1862.
(8) Сигналите за граждани на трети страни,
въведени на основание наложени принудителни административни мерки съгласно чл. 39а,
ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за чужденците в
Република България се заличават при условията на чл. 6, параграф 2, чл. 8, буква „б“,
чл. 9, параграф 2, чл. 11, буква „е“ и чл. 14
от Регламент (ЕС) 2018/1860.
(9) Сигналите за граждани на трети страни,
въведени на основание наложени ограничения
за влизане и пребиваване съгласно чл. 39а,
ал. 1, т. 4 и чл. 44в от Закона за чужденците
в Република България и чл. 23 от Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България от гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства, се заличават при условията на
чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/1861.“
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
„6. „Специален ограничителен знак „Флаг“
означава знак, че сигнал на национално равнище е временно неактивен, който може да
се добави към сигнали за арест, сигнали за
изчезнали и уязвими лица и сигнали за дискретно наблюдение, задълбочени проверки
или специфичен контрол.“

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

„Приложение
към чл. 13

Х
Х
Х
Х

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
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Х

Х

Х
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Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „а“, „б“, „в“, „м“ и „п“ от звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
Прилага се за данните относно лица по чл. 26 и чл. 36 и за вещи по чл. 38, параграф 2, буква „й“ от структурите за контрол на общоопасните средства в ГДНП и ОДМВР.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ВЕСТНИК

______________________________________

Х

Х

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Х

Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

ДЪРЖАВЕН

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

Минист ерст во на Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
вътрешните работи:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Гла вна д и р ек ц и я
„Борба с организираната престъпност“,
Гла вна д и р ек ц и я
„На ц иона л на по лиция“,
Гла вна д и р ек ц и я
„Жандармерия, специални операции и
борба с тероризма“,
Национален институт по криминалистика,
Областни дирекции
на МВР.

Държавни
органи/
структури

§ 13. Приложението към чл. 13 се изменя така:
БРОЙ 23
С Т Р. 1 6 1

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х
Х

Чл. 38 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 40 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Регламент (ЕС) 2018/1861

Х

Чл. 36 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Регламент (ЕС)
2018/1860

Х

Чл. 34 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Х

Х

Чл. 24 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 25 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861

ВЕСТНИК

Чл. 3 от Регл амент
Х
(ЕС) 2018/1860

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
вътр ешните работи:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДЪРЖАВЕН

Държавни
органи/
структури

Х

Чл. 32 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 26 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861
Х

Х

Чл. 25 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861
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Чл. 26 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 24 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регл амент
Х
(ЕС) 2018/1860

М и н ис т ер с т во на Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
вътрешните работи:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Гл а вн а д и р ек ц и я
„Гранична полиция“

Държавни
органи/
структури

С Т Р.
БРОЙ 23

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х

Х

Х

Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „к“ и „л“.

Х

Х3

ВЕСТНИК

3

Х

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС)
Регламент (ЕС) 2018/1861
Регламент (ЕС) 2018/1862
2018/1860
Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
(2)
(3)
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(3)
(1)а
(1)б
(1)д
(1)е
(2)
(1)б
(1)в
(1)г
(1)a

Регламент (ЕС)
2018/1860

ДЪРЖАВЕН

______________________________________

Държавни
органи/
структури
Министерство на
вътрешните работи:
Дирекция „Миграция“
Чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2018/1860
Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 26 от Регл амент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 36 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регл амент
(ЕС) 2018/1862

Държавни
органи/
структури

БРОЙ 23
С Т Р. 1 6 3

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х4
X
X
Х5

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

5

4

Прилага се за лицата по чл. 32, параграф 1, букви „в“, „г“ и „д“.
Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „к“ и „л“.

______________________________________

ДЪРЖАВЕН

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

X

X

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

X
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Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
X
(ЕС) 2018/1860

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
вътрешните работи:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Дирекция „Българск и док у мен т и з а
самоличност“

Държавни
органи/
структури

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х
Х
Х
Х
Х

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

ВЕСТНИК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДЪРЖАВЕН

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

Държавна агенция Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
„Национална сигур(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
ност“:
Национа лно звено
за получаване и обработване на
резервационни данни на пътниците в
Реп у б л и к а Б ъ л г ария, превозвани по
въздух,
с т ру к т у рн и звена,
изпълняващи функции по предотвратяване и разкриване на терористични
или дру ги теж к и
престъпл ения

Държавни
органи/
структури

БРОЙ 23
С Т Р. 1 6 5

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х
Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

6

Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „к“ и „л“.

______________________________________

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х6

Х6

Х6

ДЪРЖАВЕН

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х
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Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

Държавна агенция Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
„Национална сигур(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
ност“:
с т ру к т у рн и звена,
осъществяващи
контролна дейност
във връзка с пребиваването на чужденци в Република
България

Държавни
органи/
структури

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 23

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х
Х

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Х

Х

Х

Х

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Х

ВЕСТНИК

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
външните работи:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Дипломатически и
консулски представителства,
На ц иона лен визов
център

Регламент (ЕС) 2018/1861

Х

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Регламент (ЕС)
2018/1860

Х

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Х

ДЪРЖАВЕН

Държавни
органи/
структури

Х

Х

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Х

Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

Министерство на от- Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
браната:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Служба „Военна полиция“

Държавни
органи/
структури

БРОЙ 23
С Т Р. 1 6 7

Х

Х

Х

Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „к“ и „л“.

Х

Х8

ВЕСТНИК

8

Х7

ДЪРЖАВЕН

______________________________________

Х

Регламент (ЕС) 2018/1862

Регламент (ЕС)
Регламент (ЕС) 2018/1861
Регламент (ЕС) 2018/1862
2018/1860
Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)

Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „к“ и „л“.

Държавни
органи/
структури
Държавна агенция за
бежанците
Чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2018/1860
Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

7

Х

Регламент (ЕС) 2018/1861

168

______________________________________

Държавни
Реглаоргани/
мент (ЕС)
структури
2018/1860
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл.36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

С Т Р.
БРОЙ 23

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х
Х
Х

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Държавни
органи/
структури

Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Достъпът до данните е предоставен индиректно чрез Бюрото „СИРЕНЕ“.

10

Х

Достъпът до данните е предоставен индиректно чрез Бюрото „СИРЕНЕ“.

______________________________________

Х

ВЕСТНИК

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
правосъдието10
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)

9

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

ДЪРЖАВЕН

______________________________________

Х

Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Х

Х

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Х

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
Х
(ЕС) 2018/1860

Органи на съдебната Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
власт:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Наказателен съд,
набл юдаващ прокурор, водещ разследването следовател 9

Държавни
органи/
структури

БРОЙ 23
С Т Р. 1 6 9

Х
Х

Х

Х

Регламент (ЕС) 2018/1861

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Регламент (ЕС) 2018/1862

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ВЕСТНИК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДЪРЖАВЕН

Х

РеглаРегламент (ЕС) 2018/1861
Регламент (ЕС) 2018/1862
мент (ЕС)
2018/1860
Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
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Държавни
органи/
структури
Министерство на финансите:
Агенция „Митници“
Чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2018/1860
Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861
Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Държавни
органи/
структури
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Регламент (ЕС)
2018/1860

Регламент (ЕС) 2018/1861

Регламент (ЕС) 2018/1862

Прилага се за вещите по чл. 38, параграф 2, букви „д“, „е“, „з“ и „и“.“
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Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата се прилага от датата, определена от Европейската комисия съгласно чл. 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1861
и чл. 79, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1862.
Министър:
Бойко Рашков

11

______________________________________

Чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 38 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 36 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 34 от Регламент
(ЕС) 2018/1862
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Чл. 32 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1862

Чл. 26 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 24 от Регламент
(ЕС) 2018/1861

Чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2018/1860

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 17 (1) Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 34 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 44 Чл. 45 Чл. 46 Чл. 47
транспорта:
(1)a
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
(1)а
(1)б
(1)в
(1)г
(1)д
(1)е
(2)
(3)
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Главна ди рек ц и я
„Гра ж данска въздухоплавателна администрация“

Държавни
органи/
структури
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията
и реда за провеждане на изпит и за приз
наване на правоспособност на отговорен
актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България, за
формата на актюерската заверка, формата
и съдържанието на актюерския доклад и
на справките по Кодекса за застраховането,
които отговорният актюер заверява, както
и за формата и задължителното съдържание
на годишния актюерски доклад по Кодекса
за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 54 от 2014 г.; изм., бр. 38 от 2016 г.,
бр. 6 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г.,
бр. 41 от 2019 г., бр. 81 от 2020 г.; изм., бр. 48
от 2021 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2021 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) До изпит се допуска лице, което
има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска
от „бакалавър“.
(2) За допускане до изпит пред комисията
се подава заявление по образец, утвърден от
комисията.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:
1. имената и единен граждански номер
(личен номер, личен номер на чужденец или
дата и място на раждане) на лицето;
2. електронен адрес и адрес за кореспонденция с лицето;
3. модулите на изпита, които лицето желае
да положи;
4. данни за серията и номера на притежаваната от заявителя диплома за висше
образование с присъдена образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“; за диплома за висше образование от
чуждестранно висше училище се посочва и
номер на удостоверението за признаване на
придобитото висше образование, вписано в
регистъра за академично признаване, воден
от Националния център за информация и
документация (НАЦИД).
(4) В заявлението по ал. 2 могат да се посочват само специализирани модули, когато
заявителят успешно е положил базов модул
по реда и условията на чл. 12а, ал. 3.
(5) Към заявлението по ал. 2 се прилага
заверен препис от диплома за завършено
висше образование в страната, ако същото
е завършено преди 1.01.2012 г. Когато дипломата не е издадена от висше училище в
страната и удостоверението за признаване на
образованието не е вписано в регистъра за
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академично признаване, воден от НАЦИД,
към заявлението се прилага заверен препис
на удостоверението за признаване.
(6) Заявления по ал. 2 се подават в едномесечен срок от датата на оповестяване на
решението по чл. 10, ал. 1 на електронната
страница на комисията в интернет. Заявления, подадени извън посочения срок, не се
разглеждат.“
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Комисията отказва допускането до
изпит, ако:
1. установи, че заявителят е представил
неверни данни или документи с невярно
съдържание;
2. заявителят е посочил само явяване на
един или повече специализирани модула, без
да е налице условието по чл. 4, ал. 4;
3. не са представени документи или информация по чл. 4, ал. 3 и 5.“
§ 3. В чл. 12а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер е необходимо
кандидатът:
1. да отговаря на изискванията по чл. 122и,
ал. 2, т. 1 – 6 и ал. 5 от КСО и чл. 97, ал. 2,
т. 1 – 6 и т. 8 от КЗ;
2. да е положил успешно четирите модула на изпита, посочени в чл. 3, ал. 2, като
последният от тях трябва да е издържан не
по-късно от 2 години преди подаването на
заявлението по чл. 12б, ал. 1.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер е необходимо
кандидатът:
1. да отговаря на изискванията по чл. 122и,
ал. 2, т. 1 – 6 и ал. 5 от КСО, съответно по
чл. 97, ал. 2, т. 1 – 6 и т. 8 от КЗ;
2. да е положил успешно базовия и поне
един от специализираните модули по чл. 3,
ал. 2 не по-късно от 2 години преди подаването на заявлението по чл. 12б, ал. 1.“
§ 4. Създава се чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) За признаване на пълна или
част и чна п равоспособност след успешно
положен изпит съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 2,
съответно чл. 12а, ал. 2, т. 2, лицето подава
заявление по образец, утвърден от комисията.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2;
2. данни за серията и номера на притежаваната от заявителя диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователна и
научна степен „доктор“, с покрит хорариум по
висша математика съгласно ал. 6; за диплома
за висше образование от чуждестранно висше
училище в страната се посочва и номер на
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удостоверението за признаване на придобитото
висше образование, вписано в регистъра за
академично признаване, воден от НАЦИД.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ, че лицето не
е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, когато заявлението се подава
от лице, което не е български гражданин;
2. декларация, че лицето не е било през
последните 3 години преди определената от
съда начална дата на неплатежоспособността
член на управителен или контролен орган
или неограничено отговорен съдружник в
дружество, за което е открито производство
по несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в
несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е лишено от
право да заема материалноотговорна длъжност;
5. заверен препис от диплома за завършено
висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“ или
образователна и научна степен „доктор“, с
покрит хорариум по висша математика съг
ласно ал. 6; за диплома от чуждестранно
висше училище се прилага и легализиран
превод на дипломата на български език; за
диплома от чуждестранно висше училище,
за която удостоверението за признаване на
образованието не е вписано в регистъра за
академично признаване, воден от НАЦИД, се
прилага и заверен препис на удостоверението
за признаване;
6. други документи по преценка на заявителя за доказване на покрития хорариум;
7. доказателст ва, че лицето има поне
тригодишен опит като актюер в национални
осигурителни институции, актюер на застраховател, презастраховател, здравноосигурително дру жество, пенсионноосиг у рително
дружество, в органи, осъществяващи надзор
върху дейността на тези лица, или като хабилитиран преподавател по заст раховане
или актюерство.
(4) Когато заявителят е с призната частична
правоспособност на отговорен актюер, към
заявлението се прилагат само документите по
ал. 3, т. 1 – 4. В този случай в заявлението се
посочват номерът и датата на решението, с
които е призната частична правоспособност.
(5) Комисията може да изиска и други данни
и документи, ако са необходими за вземане на
решение за признаване на правоспособност.
(6) Необходимият хорариум по висша математика включва:
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1. не по-малко от 180 академични часа
лекции и упражнения по висша математика
или 8 кредита съгласно Европейската система за трансфер и натрупване на кредити
(ECTS), или
2. не по-малко от 90 академични часа
лекции и упражнения хорариум по статистика или застрахователна математика или
4 ECTS кредита, заедно или поотделно, и
не по-малко от 90 академични часа лекции
и упражнения по висша математика или
4 ECTS кредита.“
§ 5. Създава се чл. 12в:
„Чл. 12в. Комисията отказва признаване на
правоспособност на отговорен актюер, ако:
1. заявителят е бил осъждан за умишлено
престъпление от общ характер;
2. заявителят няма завършено висше образование по чл. 122и, ал. 2, т. 5 от КСО и
чл. 97, ал. 2, т. 5 от КЗ, придобитото висше
образование в чуждестранно висше училище не е признато по реда на Наредбата за
държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.) или не е
покрит хорариумът по висша математика
съгласно чл. 12б, ал. 6;
3. представените декларации от заявителя
не удостоверяват съответните обстоятелства
по чл. 12б, ал. 3, т. 2 – 4;
4. представените доказателства по чл. 12б,
ал. 3, т. 7 не удостоверяват професионалния
опит, изискван от закона за признаване на
правоспособност на отговорен актюер;
5. установи, че заявителят е представил
неверни данни или документи с невярно
съдържание;
6. са изминали по-малко от 3 години от
влизането в сила на решението за отнемане
на правоспособност на отговорен актюер на
основание чл. 122и, ал. 4 от КСО и заявителят
иска признаване на частична правоспособност в областта на допълнително пенсионно
осигуряване;
7. не са изпълнени изискванията на чл. 97,
ал. 2, т. 8 от КЗ и заявителят иска признаване
на частична правоспособност в областта на
общото застраховане и/или животозастраховането;
8. заявителят не е положил успешно изпита
за съответните модули по чл. 3, ал. 2;
9. не са представени документи или информация по чл. 12б, ал. 2, 3 или 5.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията признава пълна или частична правоспособност на отговорен актюер
на лицата, за които са налице условията по
чл. 12а, ал. 1, съответно по чл. 12а, ал. 2.“
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато не са изпълнени изискванията на чл. 97, ал. 2, т. 8 от КЗ, но заявителят
отговаря на изискванията на чл. 122и, ал. 2,
т. 1 – 6 и ал. 5 от КСО и чл. 12, ал. 2, т. 2,
комисията му признава частична правоспособност в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато заявителят е поискал признаване
на пълна правоспособност преди изтичането
на 3 години от влизането в сила на решението
за отнемане на правоспособност на отговорен
актюер на основание чл. 122и, ал. 4 от КСО
и отговаря на изискванията на чл. 97, ал. 2,
т. 1 – 6 и т. 8 от КЗ и чл. 12, ал. 2, т. 2, комисията му признава частична правоспособност
в областта на общото застраховане и/или
животозастраховането.
(4) Комисията се произнася по заявлението
за признаване на правоспособност на отговорен актюер в едномесечен срок от подаването
му, а когато са били поискани допълнителни
данни и документи – в 7-дневен срок от получаването им, съответно от изтичането на
срока по ал. 3.
(5) Когато е необходимо представяне на
допълнителни данни и документи, комисията
изпраща съобщение и определя срок за предоставянето им, който не може да е по-кратък
от 3 работни дни.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „съответно в 7-дневен срок от заплащането на
дължимата такса по електронен път“.
§ 7. В чл. 13б, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така: „За
признаване на правоспособност на отговорен
актюер лицата, положили успешно изпит по
реда на чл. 13а, подават в комисията заявление
по образец, утвърден от комисията. Заявлението съдържа информацията по чл. 12б, ал. 2.
Към заявлението се прилагат:“.
2. В т. 1 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 12б“.
§ 8. В чл. 13в, т. 1 думите „чл. 6, т. 1 – 5 и
т. 8“ се заменят с „чл. 12в, т. 1 – 7“.
§ 9. В чл. 13г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Разпоредбите на чл. 13, ал. 2 и 3 се прилагат
съответно.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно в 7-дневен срок от заплащането на дължимата такса по електронен път“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 13, ал. 1“ се заменят с „по чл. 13, ал. 1 – 3“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Сертификатът по ал. 1 съдържа:
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1. имената и единен граждански номер
(личен номер, личен номер на чужденец или
дата и място на раждане) на лицето;
2. посочване на признатата правоспособност – пълна или частична;
3. номер и дата на решението на комисията
за признаване на правоспособността;
4. нормативното основание за издаване на
сертификата;
5. подпис на председателя на комисията
и печат;
6. дата на издаване и номер на сертификата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
ако таксата не е платена по електронен път“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се посочва“ се добавя „информацията по чл. 12б, ал. 2“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 4“ се заменят
с „чл. 12б“.
§ 12. В чл. 17, т. 1 думите „чл. 6, т. 1 – 5 и
т. 8“ се заменят с „чл. 12в, т. 1 – 7“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Разпоредбите на чл. 13, ал. 2 и 3 се прилагат
съответно.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно в 7-дневен срок от заплащането на дължимата такса по електронен път“.
§ 14. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) На основание чл. 100, ал. 2,
т. 2 от КЗ и чл. 272, параграф 8 на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от
10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна
дейност (Платежоспособност II) (OB, L 12/1 от
17 януари 2015 г.) отговорният актюер представя в комисията годишен актюерски доклад.
(2) Отговорният актюер на застраховател
без право на достъп до единния пазар на
Европейския съюз изготвя доклада по ал. 1 с
форма и съдържание съгласно приложение № 1.
(3) Отговорният актюер на застраховател
с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, съответно на презастраховател, изготвя доклада по ал. 1, като следва
структурата в съответствие с Европейски
стандарт за актюерска практика 2 (ESAP 2) на
Европейската актюерска асоциация съгласно
приложение № 2.“
§ 15. Досегашното приложение № 1 към
чл. 21, ал. 1 става приложение № 1 към чл. 21,
ал. 2 и в него се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Заглавието на приложението се изменя
така: „Форма и съдържание на годишния
актюерски доклад по чл. 100, ал. 2, т. 2 от
КЗ на застрахователите без право на достъп
до единния пазар“.
2. В заглавието на раздел VІІ думите „на
застрахователите без право на достъп до
единния пазар“ се заличават.
3. Създават се раздели ІХ и Х:
„Раздел IХ
Становище по отношение на подписваческата
политика
1. В актюерския доклад трябва да се включи
становище спрямо цялостната подписваческа
политика на застрахователя, съответно презастрахователя, заедно с обосновка за начина,
по който е формирано становището.
2. Актюерският доклад следва да изясни
всички опасения, които отговорният актюер
може да има спрямо уместността на цялостната подписваческа политика.
3. Актюерският доклад следва да съдържа
препоръки за справяне с недостатъците, установени от отговорния актюер спрямо цялостната подписваческа политика, като се вземат
под внимание принципите на същественост
и пропорционалност.
Становището относно подписваческата
политика следва да включва най-малко следните сфери:
Достатъчност на премиите
Актюерският доклад трябва да съдържа
заключение дали ценообразуването по застрахователните продукти съответства на
подписваческата политика и дали се очаква
премиите да бъдат достатъчни в контекста
на действие на цялостната подписваческа
политика.
Корекции на премиите
За продукти, при които премиите могат да
бъдат коригирани в зависимост от практическите резултати, в актюерския доклад трябва
да се коментира ефектът на системите за корекция на премии, които притежателите на
полици плащат, в зависимост от историята на
заведените от тях претенции (системи бонусмалус) или подобни системи, имплементирани
в специфични хомогенни рискови групи.
Антиселекция
Актюерският доклад следва да включва
заключенията на отговорния актюер по отношение на риска от антиселекция в портфейла от договори на застрахователя, ако
тези рискове може да имат неблагоприятно
въздействие върху техническите резерви или
достатъчността на премиите. Актюерският
доклад следва да представи препоръките на
отговорния актюер за подобрение на подписваческата политика, които може да намалят
рисковете.
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Връзки с други вътрешни правила, политики
и процедури
1. Актюерският доклад следва да съдържа оценка на степента, до която цялостната
подписваческа политика на застрахователя,
съответно презастрахователя, е в съответствие
с други приложими политики.
2. Актюерският доклад следва да съдържа
становище относно съответствието на цялостната подписваческа политика с рисковата му
стратегия, презастрахователните споразумения и техническите резерви.
Раздел Х
Становище относно презастрахователните
споразумения и ефективността им
1. В актюерския доклад трябва да се включи
становище относно адекватността и ефективността на презастрахователните споразумения,
като отговорният актюер следва да обсъди и
следните въпроси:
– съответствието на презастрахователните
договори на застрахователя, съответно на
презастрахователя, с рисковата му стратегия
и с подписваческата му политика;
– ефекта на презастраховането върху определянето на техническите резерви след
приспадане на презастраховането;
– оценка на кредитното състояние на презастрахователните му съконтрагенти;
– оценка на су ми те, въ зстановими о т
презастрахователните договори и покрития
от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.
2. В становището относно адекватността на
презастрахователните договори отговорният
актюер следва да включи оценка на това, как
презастрахователното покритие, в това число
покритие от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск може да реагира в поредица от сценарии на стрес, като експозиция на портфейла
към щетимост в резултат на катастрофични
събития, към натрупване на риск, към неплатежоспособност на презастрахователи или към
изчерпване на презастрахователното покритие.
3. Ако отговорният актюер идентифицира
недостатъци по отношение адекватността на
презастрахователните споразумения, в актюерския доклад трябва да се опишат препоръки за подобряване на презастрахователните
договори, включително действия, които биха
могли да доведат до:
– премахване на несъответствия в презастрахователното покритие;
– разширяване на презастрахователното покритие по отношение на съществени рискове.
4. Становището следва да съдържа обос
новка за начина, по който е формирано.“
§ 16. Създава се ново приложение № 2:
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„Приложение № 2
към чл. 21, ал. 3
Структура и съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 100, ал. 2, т. 2 от КЗ на
застрахователи с право на достъп до единния
пазар на Европейския съюз и на презастрахователи
Раздел І
Основни принципи
Докладът се базира на следните принципи,
които следва да бъдат взети под внимание при
всяка оценка за спазване на задълженията на
отговорния актюер:
1. Постоянно съблюдаване на задълженията
според Кодекса за застраховането, подзаконовите актове по неговото прилагане и пряко
приложимото право на Европейския съюз.
2. Актюерското обслужване трябва да бъде
извършвано по начин, съответстващ на естеството, обхвата и сложността на присъщите за
застрахователя, съответно за презастрахователя, рискове (принцип на пропорционалност).
3. Актюерското обслужване следва да е
според нуждите на целевите потребители, в
частност управителния или контролния орган
на застрахователя, съответно презастрахователя, определен съгласно чл. 77, ал. 1 от
Кодекса за застраховането („компетентния
орган на застрахователя, съответно презастрахователя“).
Раздел ІІ
Подходящи практики
1. В актюерския доклад се описват в основни
линии всички основни дейности, извършени
от отговорния актюер, както и резултатите
от тях.
2. Актюерският доклад следва да съдържа
информация относно възникнали конфликти
на интереси и да опише как те са били управ
лявани, включително всякакви потенциално
възможни конфликти на интереси между предприятието и група, към която то принадлежи.
3. Отговорният актюер следва да оповести
всяка съществена зависимост от резултатите от
дейността на други функции, звена или лица и
начина, по който се е уверил в надеждността
на тези резултати.
4. С актюерския доклад се установява
всеки възможен недостатък, както и се дава
препоръка как той следва да бъдат преодолян, като се вземат предвид принципите за
същественост и пропорционалност.
5. Актюерският доклад следва да включва детайлна информация и анализ на всеки
обхванат аспект, така че да позволява на
компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, да преценява
неговите последици.
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6. Актюерският доклад следва да съдържа
обобщение на ключовите данни, използвани
при формулировката на изразените мнения, и
следва да обърне внимание на съществените
сфери на несигурност и техните първоизточници, както и на съществените професионални
преценки, направени при оценката от страна
на отговорния актюер.
Раздел ІІI
Съдържание на актюерския доклад
Подраздел първи
Технически резерви
1. Заключения по отношение адекватността
и надеждността на техническите резерви
1.2. Актюерският доклад трябва ясно да
посочва заключенията на отговорния актюер
от анализа за адекватност и надеждност на
техническите резерви. Заключенията следва
да включват всички опасения в тази връзка,
както и да установяват евентуалните съществени слабости или недостатъци, с препоръки
за тяхното отстраняване.
1.3. Актюерският доклад следва да включва
резултатите от оценка дали техническите резерви са изчислени в съответствие с чл. 120,
121, 122, 152 – 163 от Кодекса за застраховането и с регламентите по прилагане на чл. 86
от Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ, L 335/1
от 17 декември 2009 г.) и становище дали са
необходими промени с цел да се постигне
по-пълно съответствие.
1.4. Актюерският доклад трябва ясно да посочва източниците и степента на несигурност,
оценени от отговорния актюер по отношение
на оценките, направени при изчисляването на
техническите резерви. Актюерският доклад
следва да поясни потенциалните източници на
несигурност и където е уместно, да илюстрира подобни несигурности чрез позоваване на
възможни сценарии.
1.5. Отговорният актюер следва да гарантира, че в актюерския доклад са разяснени
факторите, оказващи съществено влияние по
отношение на техническите резерви, включително причините (факторите) за риска и
използваните допускания, като обърне внимание на съществени преценки, направени
при изчисляване на техническите резерви.
2. Оповестяване на техническите резерви
в началото и в края на периода
В актюерския доклад следва да се оповестят
техническите резерви в началото и в края на
периода, за който се отнася докладът, разделени
според възможностите на най-добра оценка и
добавка за риск. Следва да бъде предоставен
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коментар относно въздействието на изменението на основните елементи на техническите
резерви върху собствените средства.
3. Координация на процеса
Актюерският доклад следва да включва
широкообхватен преглед на цялостния процес, приложен по отношение изчисляването
на техническите резерви.
4. Достатъчност и качество на данните
4.1. Актюерският доклад трябва да включва преглед на контролите по отношение на
използваните данни при изчислението на
техническите резерви, както и обосновка от
отговорния актюер за уместността, точността,
надеждността и пълнотата на използваните
данни.
4.2. Актюерският доклад трябва да съдържа идентификация на всякакви съществени
несигурности или ограничения в данните и да
опише подхода, възприет към тях, в контекста
на изчисляването на техническите резерви.
Ограниченията може да включват, но не само,
тяхната пригодност за целта, последователност
във времето, навременност, информационни
системи и софтуер, наличност на исторически
данни, на данни за претенциите или на данни
за отделните полици.
4.3. Актюерският доклад следва да съдържа преглед на бизнеса, покрит от техничес
ките резерви, разпределението на данните
в хомогенни рискови групи и според какви
критерии подобно разпределение е оценено
като уместно, като се вземат под внимание
основните рискове, поемани от застрахователя,
съответно от презастрахователя.
4.4. В актюерския доклад се обръща внимание на съответната информация, налична на
финансовите пазари, и общодостъпните данни
по отношение на подписваческите рискове и
се обосновава как те присъстват в оценката
на техническите резерви.
5. Методи и модели
5.1. Актюерският доклад трябва да съдържа
преглед как е оценена адекватността на използваните при изчислението на техническите
резерви методи и модели спрямо основните
причини (фактори) за риска, линиите бизнес
на застрахователя, съответно на презастрахователя, и спрямо начина на управление на
дейността.
5.2. В актюерския доклад се обръща внимание на случаите, когато при изчислението на
техническите резерви се използват необичайни
или нестандартни методи, извън обикновено
прилаганите на пазара, включително и се
обосновават съображенията за употребата на
съответния метод.
5.3. Актюерският доклад следва да включва,
където е уместно, преглед на използваните
методи при изчислението на техническите
резерви по отношение на договори, при които
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недостатъчност на данните е възпрепятствала
употребата на надежден актюерски метод, и
по-конкретно в случаите по чл. 162 от Кодек
са за застраховането. Актюерският доклад
следва да включва оценка на уместността
на приблизителните стойности, използвани
при изчислението на техническите резерви
за подобни договори.
5.4. Актюерският доклад трябва да включва
оценка на уместността на методите и моделите,
използвани при изчислението на опциите и
гаранциите, включени в застрахователни или
презастрахователни договори.
5.5. Актюерският доклад следва да съдържа
оповестяване на преценката на отговорния
актюер за информационните системи, използвани при изчислението на техническите
резерви, и дали подпомагат в достатъчна степен актюерските и статистически процедури.
5.6. Когато изчислението на техническите
резерви зависи от множество методи и модели,
актюерският доклад следва да съдържа описание на всички съществени разлики между
резултатите според тях, както и разликите,
които са приети за допустими.
5.7. Актюерският доклад следва да съдържа оповестяване и обосновка на всякакви
съществени промени в методите спрямо използваните в предходния актюерски доклад
и да даде количествена оценка на ефекта от
тези промени върху техническите резерви.
6. Допускания
6.1. Актюерският доклад трябва да включва
описание по какъв начин е била извършена
оценката за уместност на данните и методите,
използвани при определянето на допусканията, върху които се основават изчисленията
на техническите резерви.
6.2. Актюерският доклад следва да съдържа
информация за основните допускания, на база
на които се изчисляват техническите резерви, и да обясни тяхната адекватност спрямо
основните причини (фактори) за риска, които
е вероятно да повлияят на застрахователните
или презастрахователните задължения на
застрахователя (презастрахователя).
6.3. Актюерският доклад следва да съдържа
информация за всякакви съществени промени
на използваните допускания в сравнение с
предходния доклад.
6.4. Актюерският доклад следва да съдържа оценка по отношение на уместността на
съществените преценки, взети при определянето на допусканията. Те могат да включват,
но не са ограничени до предположения или
интерпретации, направени по отношение на:
6.4.1. опции и гаранции;
6.4.2. поведението на притежателя на полиците;
6.4.3. бъдещи управленски действия;
6.4.4. суми, възстановими от трети лица;
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6.4.5. сфери на евентуални бъдещи решения,
зависещи от преценката на застрахователя,
съответно на презастрахователя, които могат
да повлияят на застрахователните и презастрахователните му задължения;
6.4.6. задължения, които могат да съществуват извън чисто договорните отношения.
7. Съпоставяне на най-добрата прогнозна
оценка и практическите резултати
7.1. В актюерския доклад следва да се
включи преглед на процеса на съпоставка
между най-добрата прогнозна оценка (НПОЗ)
и действителните практически резултати,
както и да се обърне внимание на всякакви
забележки на отговорния актюер по отношение на ефективността на процеса.
7.2. В актюерския доклад следва да се представят резултатите от прегледа на отговорния
актюер относно качеството на предходните
НПОЗ и съответните изводи относно умест
ността на използваните при изчисляването на
техническите резерви данни, методи и допускания. При огледа на качеството на предходни
оценки следва да се обръща внимание на тези
области, които при практическите резултати
са се отклонили съществено от допусканията,
и следва да се представи коментар по въпроса.
Целесъобразно е при коментара да се прави
разграничение между отклонения, преценени
като резултат от колебания в практическите
резултати, и отклонения, разглеждани като
относими към пригодността на използваните
данни, методи и допускания. Когато се прави
такова разграничение, актюерският доклад
следва да оповестява съществените преценки
за неговото извършване.
8. Анализ за чувствителността
В актюерския доклад трябва да се докладват
резултатите от извършен анализ на чувствителността на техническите резерви спрямо
всек и от основните рискове, асоциирани
със задълженията, покрити от техническите
резерви.
Подраздел втори
Становище по отношение на подписвачес
ката политика
1. В актюерския доклад трябва да се включи
становище спрямо цялостната подписваческа
политика на застрахователя, съответно презастрахователя, заедно с обосновка за начина,
по който е формирано становището.
2. В актюерския доклад се включва изясняване на всички опасения, които отговорният
актюер може да има спрямо уместността на
цялостната подписваческа политика.
3. Актюерският доклад следва да съдържа
препоръки за справяне с недостатъците, установени от отговорния актюер спрямо цялостната подписваческа политика, като се вземат
под внимание принципите на същественост
и пропорционалност.
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4. Становището относно подписваческата
политика следва да включва най-малко следните сфери:
4.1. Достатъчност на премиите
Актюерският доклад трябва да съдържа
заключение дали ценообразуването по застрахователните продукти съответства на
подписваческата политика и дали се очаква
премиите да бъдат достатъчни в контекста
на действие на цялостната подписваческа
политика. Оценката трябва да взема под
вн и ма н ие вл и я н ие т о на вси ч к и рискове
(включително подписваческите рискове), на
които е изложен застрахователят, съответно
презастрахователят, и ефекта на опциите и
гаранциите, включени в застрахователните и
презастрахователните договори, върху достатъчността на премиите.
4.2. Основни рискови фактори
4.2.1. В актюерския доклад следва да се
опишат главните рискови фактори, влияещи
върху доходността на дейността, която предстои да бъде записана през следващата година, включително потенциалното въздействие
върху бъдещата доходност на външни фактори, като инфлация, правен риск, промени в
обема на извършваната дейност и промени в
пазарната среда.
4.2.2. Когато е приложимо, следва да се
опише възможното финансово въздействие на
планирани съществени промени в условията
по застрахователните (презастрахователните)
договори.
4.2.3. Актюерският доклад следва да съдържа информация за степента на възможни
отклонения от оценката на очакваната доходност и съвместимостта на тази степен на
възможни отклонения с рисковата стратегия
на застрахователя (презастрахователя).
4.3. Корекции на премиите
За продукти, при които премиите могат да
бъдат коригирани в зависимост от практичес
ките резултати, в актюерския доклад трябва
да се коментира ефектът на системите за
корекция на премии, които притежателите на
полици плащат, в зависимост от историята на
заведените от тях претенции (системи „бонусмалус“) или подобни системи, имплементирани в специфични хомогенни рискови групи.
4.4. Антиселекция
Актюерският доклад следва да включва
заключенията на отговорния актюер по отношение на риска от антиселекция в портфейла
от договори на застрахователя, съответно
презастрахователя, ако тези рискове може
да имат неблагоприятно въздействие върху
техническите резерви или достатъчността
на премиите. Актюерският доклад следва да
представи препоръките на отговорния актюер
за подобрение на подписваческата политика,
които може да намалят рисковете.
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4.5. Връзки с други вътрешни правила, политики и процедури
4.5.1. Актюерският доклад следва да съдържа оценка на степента, до която цялостната
подписваческа политика на застрахователя,
съответно презастрахователя, е в съответствие
с други приложими политики.
4.5.2. Актюерският доклад следва да включва становище относно съответствието на
цялостната подписваческа политика с рисковата му стратегия, презастрахователните
споразумения и техническите резерви.
Подраздел трети
Становище относно презастрахователните
споразумения и ефективността им
1. В актюерския доклад трябва да се включи
становище относно адекватността и ефективността на презастрахователните споразумения,
като отговорният актюер следва да обсъди и
следните въпроси:
1.1. съответствието на презастрахователните договори на застрахователя, съответно на
презастрахователя, с рисковата му стратегия
и с подписваческата му политика;
1.2. ефекта на презастраховането върху
определянето на техническите резерви след
приспадане на презастраховането;
1.3. ефективността на презастрахователните договори на застрахователя, съответно
на презастрахователя, за намаляване на променливостта на неговите собствени средства;
1.4. оценка на кредитното състояние на
презастрахователните му съконтрагенти.
2. В становището относно адекватността на
презастрахователните договори отговорният
актюер следва да включи оценка на това, как
презастрахователното покритие, в това число
покритие от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
може да реагира в поредица от стрес сценарии,
като експозиция на портфейла към щетимост
в резултат на катастрофични събития, към
натрупване на риск, към неплатежоспособност
на презастрахователи или към изчерпване на
презастрахователното покритие.
3. Ако отговорният актюер идентифицира
недостатъци по отношение адекватността на
презастрахователните споразумения, в актю-
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ерския доклад трябва да се опишат препоръки за подобряване на презастрахователните
договори, включително действия, които биха
могли да доведат до:
3.1. премахване на несъответствия в презастрахователното покритие;
3.2. намаляване на риска от неизпълнение
от страна на презастрахователни контрагенти;
3.3. разширяване на презастрахователното покритие по отношение на съществени
рискове.
4. Становището следва да съдържа обосновка за начина, по който е формирано.
Подраздел четвърти
Подпомагане на управлението на риска
1. В актюерския доклад следва да се опи
шат сферите, в които отговорният актюер
е имал съществен принос по отношение на
управление на риска:
1.1. моделиране на риска в основата на
изчисляването на капиталовите изисквания;
1.2. разпознаване на съществени отклонения в рисковия профил на застрахователя или
съответно презастрахователя спрямо допусканията, стоящи в основата на стандартната
формула;
1.3. процесът на собствена оценка на риск а
и платежоспособността, включително мнението по отношение на използваните стрес
сценарии;
1.4. ролята на отговорния актюер и приносът му по отношение на вътрешния модел.
2. Актюерският доклад може да съдържа
обобщение на основните резултати от горе
споменатите действия, като в подобни случаи
следва да се предоставят уместни препратки
към доклада на функцията по управление на
риска.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Годишният актюерски доклад за отчетната 2021 г. се изготвя по досегашния ред.
§ 18. Наредбата е приета с Решение № 232-Н
от 8.03.2022 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
1687
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-25
от 9 март 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5, чл. 45, ал. 35 от
Закона за здравното осигуряване и във връзка с
докладна записка с вх. № НС-01-00-49/4.03.2022 г.
от управителя на НЗОК Надзорният съвет реши:
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани
напълно в условията на болничната медицинска
помощ, приложение към настоящото решение.
2. Утвърждава в приложение към настоящото
решение Методика за прилагане на Механизма,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията
на болничната медицинска помощ.
Председател на Надзорния съвет:
В. Пандов
Приложение
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г.
за медицинските изделия, заплащани напълно
в условията на болничната медицинска помощ
Механизмът, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, е законоустановена мярка за ограничаване на разходите
на НЗОК за заплащане на напълно платените
медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ.
І. Правно основание
Настоящият механизъм се създава в изпълнение разпоредбата на чл. 45, ал. 35 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) и се приема с
цел гарантиране на предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за напълно платени медицински изделия (МИ), прилагани в условията на
болничната медицинска помощ.
В изпълнение на цитираната разпоредба от ЗЗО
за МИ, заплащани напълно от НЗОК за 2022 г.,
се прилага настоящият Механизъм (наричан за
краткост „Механизмът“) съобразно:
– средствата за медицински изделия, заплащани от НЗОК в условията на болнична медицинска помощ и при надвишаване на прогнозния
брой (обем) медицински изделия, който НЗОК
заплаща, посочен в Спецификацията по чл. 25,
ал. 1 от Наредбата № 7 от 31 март 2021 г. за
условията и реда за съставяне на списък на меди
цинските изделия по чл. 30а от Закона за медицин
ските изделия и за определяне на стойността, до
която те се заплащат (Наредба № 7 от 31 март
2021 г.). Спецификацията е утвърдена с Решение

№ РД-НС-04-84 от 31.08.2021 г. на Надзорния
съвет на НЗОК (Спецификацията).
Механизмът влиза в сила от 1.04.2022 г. и се
прилага до края на календарната година.
ІІ. Легално определение
По смисъла на ЗЗО „Механизъм, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските
изделия, заплащани напълно в условията на
болничната медицинска помощ“ е законоустановена мярка, прилагана за обезпечение изпълнението на бюджета на НЗОК за напълно платени
медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ и с цел осигуряване на достъпа на здравноосигурените лица до лечение с
медицински изделия.
Напълно заплатени медицински изделия са
медицинските изделия, включени в списъка по
чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ 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 преви
шените средства при прилагане на механизъм, гаран
тиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК (Наредба № 10), които са определени за
заплащане при стойност 100 на сто на основание
чл. 33, ал. 5 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г.
ІІІ. Същност на Механизма
1. Механизмът като законова мярка по чл. 45,
ал. 35 от Закона за здравното осигуряване ще
се прилага при надвишаване на обемите МИ,
определени в Спецификацията, съгласно данните
за одобрените за заплащане МИ, предоставени
от електронната система на НЗОК „HOSP_CPW“.
2. Механизмът се прилага само за медицинските изделия, заплащани напълно от НЗОК,
прилагани в условията на болничната медицинска
помощ, законово определени в Спецификацията
като медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4,
буква „в“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. Съг
ласно цитираната разпоредба НЗОК заплаща тези
медицински изделия в условията на болничната
медицинска помощ на производители или тър
говци на едро с медицински изделия или на техни
упълномощени представители, сключили договори
за доставка и заплащане на медицински изделия
по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. Договорите с производителите или търговците на едро с
медицински изделия или на техни упълномощени
представители са регламентирани в разпоредбите на чл. 45, ал. 16 от ЗЗО и в чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 10.
3. Механизмът се прилага с цел обезпечаване
изпълнението на бюджета на НЗОК за МИ, прилагани в болничната медицинска помощ.
4. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрени за заплащане
МИ от лечебните заведения за болнична помощ
и се изразява в намаляване на стойността, която
НЗОК ще заплаща за посочените медицински
изделия.
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5. Заплащането по намалена стойност на отчетените и одобрени за заплащане медицински
изделия след изчерпване на обема на медицинските изделия за съответната група/подгрупа по
Спецификацията ще се извършва при условия и
ред съгласно Методика за прилагане на Механизма, която ще бъде утвърдена от Надзорния
съвет на НЗОК и ще се публикува на интернет
страницата на НЗОК. Независимо от прилагането
на Механизма съответните медицински изделия
остават напълно безплатни за пациента.
6. Договорните партньори на НЗОК – търговци
на едро с МИ, заявили участие в процедурата
по договаряне на МИ от Спецификацията за
медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква
„в“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г., ще бъдат
своевременно информирани от НЗОК за условията
след утвърждаване на Методиката по прилагане
на Механизма, като условията по Механизма ще
залегнат в договорите между НЗОК и ТЕ с МИ.
ІV. Материален, персонален и времеви обхват
Механизмът се прилага:
1. За всички МИ, включени в списъка по чл. 13,
ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, изготвен
въз основа на Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-84 от 31.08.2021 г., който ще
е в сила през 2022 г.
2. Спрямо всички търговци на едро с МИ,
сключили договор с НЗОК по чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 10, за които Механизмът е приложим.
V. Договорно начало
1. Механизмът и Методиката по прилагането
му са неразделна част от договорите за 2022 г.,
които са сключени между НЗОК и търговците на
едро, доставчици на медицински изделия. Тези
договори са със срок на действие, който съвпада
с действието на списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2,
буква „б“ от Наредба № 10 от 2009 г.
2. Намалената стойност, която ще се заплаща
на търговците на едро по реда на настоящия Механизъм няма обвързващо действие за търговците
при бъдещите договаряния с НЗОК.
Заключителна разпоредба
Настоящият Механизъм е приет от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-25 от
9.03.2022 г., издадено на основание § 17, ал. 1 от
ПЗРЗБНЗОК (ДВ, бр. 18 от 2022 г.) и е със срок
на действие от 1.04.2022 г. до края на календарната година.
Приложение
Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските
изделия, заплащани напълно в условията на
болничната медицинска помощ, приет с Решение
№ РД-НС-04-25 от 9.03.2022 г.
І. Основание
1. За прилагане на Механизма, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
приложим за 2022 г. за медицинските изделия,
заплащани напълно в условията на болничната
медицинска помощ (Механизма), приет с Решение
на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-25 от
9.03.2022 г.
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2. Механизмът, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, е законоустановена мярка за ограничаване на разходите
на НЗОК за заплащане на напълно платените
медицински изделия (МИ) в болничната медицинска помощ.
3. Механизмът като законова мярка по чл. 45,
ал. 35 от Закона за здравното осигуряване ще се
прилага при надвишаване на обемите МИ, определени в Спецификацията, утвърдена с Решение
№ РД-НС-04-84 от 31.08.2021 г. на Надзорния съвет
на НЗОК (Спецификацията), съгласно данните за
одобрените за заплащане МИ, предоставени от
електронната система на НЗОК „HOSP_CPW“.
4. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрените за заплащане
МИ от лечебните заведения за болнична помощ
и се изразява в намаляване на стойността, която
НЗОК ще заплаща за посочените медицински
изделия.
5. Настоящата Методика се утвърждава на
основание т. ІІІ.5 от Механизма за 2022 г.
ІІ. Договорно начало
1. Механизмът и Методиката по прилагането му
са неразделна част от договорите за 2022 г., които
ще бъдат сключени между НЗОК и търговците на
едро, доставчици на медицински изделия. Тези
договори ще бъдат със срок на действие, който
съвпада с действието на списъка по чл. 13, ал. 2,
т. 2, буква „б“ от Наредба № 10 (Списъка).
2. Намалената стойност, която ще се заплаща
на търговците на едро по реда на Механизма и
настоящата Методика, няма обвързващо действие
за търговците при бъдещите договаряния с НЗОК
и е с времеви обхват за периода на действие на
Списъка.
3. Методиката е разчетена за период от
12 месеца. При удължаване срока на действие на
Списъка обемите на съответните групи/подгрупи
МИ ще бъдат увеличени пропорционално.
ІІІ. Алгоритъм за прилагане на Методиката
1. Методиката по прилагане на Механизма
е приложима за периода на действие на Списъка за напълно платени медицински изделия
в болничната медицинска помощ, които НЗОК
заплаща за 2022 г., изготвен въз основа на Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-84
от 31.08.2021 г.
2. Методиката започва да се прилага при надвишаване на утвърдените обеми за съответната
група/подгрупа МИ, определени в Спецификацията, съгласно данните за одобрените за заплащане
МИ, предоставени от електронната система на
НЗОК „HOSP_CPW“.
3. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрените за заплащане
МИ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и се изразява в намаляване на
стойността, която НЗОК заплаща за посочените
медицински изделия.
4. Заплащането на отчетените и одобрените
за заплащане медицински изделия съобразно
утвърдения обем на медицинските изделия за
съответната група/подгрупа по Спецификацията,
се извършва ежемесечно по следния начин:
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4.1. До достигане 100 % от утвърдения обем
МИ за съответната група/подгрупа, определен
в Спецификацията, медицинските изделия се
заплащат по стойността, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, въз основа на проведеното
договаряне (утвърдената стойност).
4.2. При достигане на обем в рамките на
101 % – 110 % от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, стойността на МИ, заплащана от НЗОК,
се редуцира с 10 % от утвърдената стойност.
4.3. При достигане на обем в рамките на
111 % – 120 % от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, стойността на МИ, заплащана от НЗОК се
редуцира с 20 % от утвърдената стойност.
4.4. При достигане на обем над 121 % от
утвърдения обем МИ за съответната група/под
група, определен в Спецификацията, стойността
на МИ, заплащана от НЗОК, се редуцира с 30 %
от утвърдената стойност.
5. Методиката започва да се прилага в месеца,
в който са генерирани данни от електронната
система на НЗОК „HOSP_CPW“ за надвишаване
на утвърдения обем МИ за съответната група/
подгрупа, определен в Спецификацията.
6. При генерирани данни за надвишаване на
утвърдения обем МИ за съответната група/под
група, определен в Спецификацията, се задейства
алгоритъм, чрез който електронната система на
НЗОК „HOSP_CPW“:
6.1. изчислява броя МИ, надвишили утвърдения
обем по Спецификация за съответната група/
подгрупа през отчетния месец;
6.2. изчислява общата сума, с която се редуцира
стойността на съответния брой МИ, надвишили
утвърдения обем за група/подгрупа в Спецификацията, съгласно условията, посочени в т. ІІІ.4;
6.4. разпределя получената в т. 6.2 сума солидарно между всички отчетени и одобрени за
заплащане през месеца МИ, като намалява стойността, заплащана от НЗОК, с еднакъв процент
за всяко отчетено и одобрено за заплащане през
месеца МИ.
7. Формула за прилагане на алгоритъма:
Z = (А x Y) + (В x (Y x 0,9)) + (С x (Y x 0,8)) + (D x (Y x 0,7))
E

Z е стойност след намаление за 1 бр. МИ,
отчетено в конкретния месец;
Y – утвърдена стойност на МИ по Спецификация;
А – брой МИ, отчетени през месеца, влизащи
в обема на Спецификацията за група/подгрупа;
В – брой МИ от 101 % до 110 % над обема по
Спецификация за група/подгрупа за конкретния
месец;
C – брой МИ от 111 % и 120 % над обема по
Спецификация за група/подгрупа за конкретния
месец;
D – брой МИ над 121 % от обема по Спецификация за група/подгрупа за конкретния месец.
E – общ обем МИ от група/подгрупа, отчетени и одобрени за заплащане през конкретния
месец.
8. Стойността, която НЗОК заплаща на всеки
търговец на едро, чиито медицински изделия са
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отчетени и одобрени за заплащане през конкретния месец, е равна на броя отчетени и одобрени
за заплащане през месеца МИ за съответния
търговец на едро, умножен по стойността след
намаление за 1 бр. МИ, отчетено в месеца.
∑ТЕ = F x Z
∑ТЕ е стойност, която НЗОК заплаща на търговец на едро, отчел медицински изделия през
конкретния месец за група/подгрупа;
F – брой МИ, отчетени и одобрени за заплащане през конкретния месец за група/подгрупа
от ТЕ;
Z – стойност след намаление за 1 бр. МИ,
отчетено в конкретния месец.
IV. Съдържание и срокове за публикуване на
информация и за предоставяне на индивидуални
справки на търговците на едро в медицински
изделия, сключили договор с НЗОК
1.1. НЗОК изпраща на производителите/
търговците на едро справка/месечно известие
(по образец) съгласно приложение № 2 към договорите за вложените, доставени от него МИ
по съответни клинични пътеки/амбулаторни
процедури и отчетени от лечебните заведения
за БМП през предходния календарен месец, в
срок до 30 календарни дни от края на отчетния
период съгласно действащия Национален рамков
договор за медицински дейности.
1.2. Справката по т. 1 съдържа информация за:
1.2.1. одобрените за заплащане МИ;
1.2.2. отхвърлените от заплащане МИ и причините за тяхното отхвърляне.
2. При надвишаване на у твърдения обем
МИ за съответната група/подгрупа, определен
в Спецификацията, НЗОК издава/предоставя на
изпълнителя справки със съответно намалени
единични цени за заплащане на медицинските
изделия, изчислени съгласно алгоритъма по Методиката, приета с решение на Надзорния съвет
на НЗОК за съответната година. Справките са
по образец приложение № 3 и приложение № 4
към договора, както следва:
2.1. Приложение № 3 – „Справка за доставени и
вложени медицински изделия по клинични пътеки/амбулаторни процедури, отчетени от лечебните
заведения по договор с НЗОК по чл. 59, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване, попадащи в
обхвата на Методиката“.
2.2. Приложение № 4 – „Справка за формиране
на единична месечна цена на базата на достигнат
обем по Спецификация с определени и групирани
медицински изделия, прилагани в условията на
болничната медицинска помощ“.
3. За прилагане на Механизма за 2022 г. ежемесечно НЗОК публикува на интернет страницата си информация, изготвена на база данни от
електронната система на НЗОК „HOSP_CPW“, за:
3.1. достигнат обем одобрени за заплащане
МИ за всяка група/подгрупа от Списъка за
напълно платени медицински изделия в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща
за 2022 г.;
3.2. достигнат процент от утвърдения обем в
Спецификацията за всяка група/подгрупа МИ
от Списъка.
1829
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РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-26
от 9 март 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от
Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилна амилоидоза с невропатия в извънболничната помощ“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Пандов

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ 5Q СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 5Q
СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК. Специализираните комисии включват специалисти с код на специалност 10 (нервни болести), 54
(детска неврология) и се създават със Заповед на директора на следните университетски лечебни заведения:
за пациенти от 0 до 3 години - СБАЛДБ - гр. София и УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив;
за пациенти от 3 до 18 години - СБАЛДБ - гр. София, УМБАЛ “Александровска” - гр. София, МБАЛНП “Св. Наум” –
гр. София и УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив.
за пациенти над 18 години - УМБАЛ “Александровска” - гр. София, МБАЛНП “Св. Наум” – гр. София и УМБАЛ “Св.
Георги” - гр. Пловдив.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на терапията


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Попълнено и подписано приложение 1А – лист за определяне на критериите
(по точка А) с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на специализираната
комисия)
Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

ПОСТОЯННА
ЕКСПЕРТНА
КОМИСИЯ ⃰



Комисия по чл. 78,
т. 2 от ЗЗО
в ЦУ на НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

Становище с ясна медицинска мотивация за започване на терапията като
единствена алтернатива (подписано от членовете на комисията)

Протоколи за продължаване на терапията



СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Комисия по чл. 78,
т. 2 от ЗЗО
в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1Б – лист за определяне на критериите
(по точка В) с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
ефект от провежданото лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на специализираната
комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

*Постоянна експертна комисия (ПЕК) се сформира и председателства от председателя на Експертния център по редки болести към
УМБАЛ“Александровска“, като участват още и председателите на всички специализирани комисии, посочени в Изискванията.
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II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се
представя оригинал на предходния протокол.
1.5 Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 365 дни.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА 5Q СПИНАЛНА МУСКУЛНА

АТРОФИЯ

(НУСИНЕРСЕН, РИСДИПЛАМ)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.
Забележка: При поява на странични реакции от лечението или при изчерпване възможностите на един от лекарствените
продукти може да се премине към терапия с другия лекарствен продукт.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПЪРВИ КУРС (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ G12.0, G12.1

теста

1

Сигурна диагноза – клиничната симптоматика, потвърдена на базата на
1
потвърдена диагноза 5q СМА

2

ЗОЛ е без симптоми за СМА на възраст 1 седмица за лечение с Nusinersen;
ЗОЛ на възраст по-голяма от 2 месеца за лечение с Risdiplam;
2
има поне 2 копия на гена SMN2

3

Липса на тежка сколиоза, която би затруднила интратекалното приложение на медикамента

4

Липса на изключващи критерии по т. Б4

за делеция на SMN1 гена и

3

1

в решението по АПр.№38 и в експертното становище от постоянната експертна комисия се отразяват анамнестичните данни,
клиничната симптоматика и еволютивния ход, както и датата на последната и на следващата апликация; необходимите изследвания
са отразени в таблица 2 на приложение 2 - задължително се представят на оригинална бланка от лаборатория или заверено и
подписано копие, при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1 месец преди кандидатстването;
задължително се представят данни от генетични тестове, доказващи заболяването на оригинална подписана и подпечатана бланка.
2
при пациенти със СМА тип 1,2 и 3
3
по преценка на лекуващият лекар - само при лечение с Nusinersen
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анамнеза за заболяване на централната или периферната нервна система
Тежка сколиоза (по преценка на лекуващият лекар) - само при лечение с Nusinersen
Анамнеза за имплантиран шънт – само за ЗОЛ над 18 години
Нарушение в кръвосъсирването
Пациенти с нарушена чернодробна функция – трансаминази повече от 3 пъти над нормата - само при
лечение с Risdiplam
Свръхчувствителност с прояви на тежки анафилактични реакции към активното вещество или към някое
от помощните вещества
Участие в клинично проучване за СМА

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

………………………………….

в дневна доза

..…………..

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО 5Q СПИНАЛНА

МУСКУЛНА АТРОФИЯ

(НУСИНЕРСЕН, РИСДИПЛАМ)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.
Забележка: Лечението продължава след направена оценка 3 месеца след шестата и преди седмата доза и след това на всеки 6
месеца за лечение с Nusinersen и на всеки 6 месеца за лечение с Risdiplam.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ G12.0, G12.1

1

Обща двигателна функция, измерена по скалата за моторно-двигателни функции на Hammersmith Functional
Motor Scale Expanded (HFMSE) и Children`s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders

(CHOP INTEND), Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), Bayley Scales of Infant and
Toddler Development Third Edition(BSID-III) – за СМА тип 1; и Revised Upper Limb (RULM), мануално
1
мускулно тестуване (MRC) скала – за СМА тип 2; и 6MWT (6 minute walking test) за тип 3

2

Респираторна функция, оценена чрез спирометрия, оценка на РАО2 и РАСО2 за период от време без
1
допълнително подаване на кислород

3

Хематологични показатели

4

Липса на изключващи критерии по т. Г

1

2

1

в решението по АПр.№38 се отразяват анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход, както и датата на
последната и на следващата апликация; медицинска документация с отразена степен на повлияване на показателите след започване
на лечението, необходимите изследвания са отразени в таблица 2 на приложение 2 - задължително се представят на оригинални бланки
от лаборатория или заверени и подписани копия; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1 месец
преди кандидатстването.
2
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.

Тежки анафилактични реакции към активното вещество или към някое от помощните вещества

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………….

в дневна доза

……………

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
Таблица 1
ДОЗА
INN
NUSINERSEN*



12 mg приложени интратекално на всеки 4 месеца



дневна доза:
от 2 месеца до < 2 години - 0,20 mg/kg
≥ 2-годишна възраст (< 20 kg) - 0,25 mg/kg
≥ 2-годишна възраст (≥ 20 kg) - 5 mg

RISDIPLAM

*Забележка: Терапията започва с четири натоварващи дози – три през 14 дни и четвъртата 30 дни след третата. Поддържащата
доза е през 4 месеца.

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
Таблица 2

Показатели и изследвания

изходно

Период на лечение
на всеки 6
на всеки 12
месеца
месеца

ПКК и ДКК

х

х

х

Урея

х

х

х

Креатинин

х

х

х

Общ белтък
Албумин

х
х

х
х

х
х

ASAT, ALAT

х

х

х

Серумни електролити

х

х

х

Креатинфосфокиназа

х

х

х

Фибриноген – за Нусинерсен при започване и на 6 месеца/за
Рисдиплам само при започване
Време на кървене – за Нусинерсен при започване и на 6 месеца/за
Рисдиплам само при започване
Време на съсирване – за Нусинерсен при започване и на 6
месеца/за Рисдиплам само при започване
Протромбиново време – за Нусинерсен при започване и на 6
месеца/за Рисдиплам само при започване
Изследване на АРТТ– за Нусинерсен при започване и на 6
месеца/за Рисдиплам само при започване
Спирометрия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мануално изследване на мускулна функция

х

х

х

Рентгенография на гръбначен стълб

х

Изследванията се представят на оригинални бланки или заверени копия с подпис и печат на ЛЗ (при наличие на
хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).
II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г. (обн., ДВ, бр. 7 от
24.01.2020г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява един
екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-26/09.03.2022г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 01.04.2021г. на основание
решение № РД-НС-04-37/19.03.2021г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
………………………………………………...........................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

5.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО,
давам съгласието си, остатъка от предоставените за съхранение в болничната аптека флакони от лекарствения
продукт, да бъдат приложени на друго ЗОЛ със същата диагноза и в същото лечебно заведение.

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

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА
ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
НАСЛЕДСТВЕНА ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на ЛЗ: Клиника по неврология
УМБАЛ „Александровска” – София.

I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на лечение

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
Медицинска документация, включваща всички изследвания по таблицата
за проследяване на приложение 2 (прилагат се и на оригинални бланки
или заверени копия)
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специалист от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се
представя оригинал на предходния протокол.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издава за срок до 180 дни.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ФАМИЛНА
АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ В ПЪРВИ СТАДИЙ
(ТАФАМИДИС)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПЪРВИ КУРС (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ E85.1
1

Сигурна диагноза, потвърдена чрез генетично изследване 1

2

Оценка по PND (polyneuropathy disability), оценка на стадия на хередитарната TTPA, NIS (neuropathy impairment
1
score)

3

ЕНГ(електроневрография), симпатиков тест, изследване на судомоторната функция (SUDOSCAN)

4

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ехокардиография

5

Консултация с гастроентеролог

6

Липса на изключващи критерии по т. Б

2

2

2

3

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38. Необходимите
изследвания са отразени в таблица 2 на приложение 2 и задължително се представят на оригинална/и бланка/и от лаборатория или
заверено/и и подписано/и копие/я; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1 месец преди
кандидатстването; задължително се представят данни от генетични тестове, доказващи заболяването на оригинална подписана и
подпечатана бланка.
2
амбулаторен/и лист/и от преглед/и при специалист; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1
месец преди кандидатстването
3
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Пациенти с редки наследствени проблеми като фруктозна непоносимост
Бременност и кърмене
Педиатрични пациенти (лица под 18 годишна възраст)

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

………………………………….

в дневна доза

..…………..

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА НАСЛЕДСТВЕНА
ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ В ПЪРВИ СТАДИЙ
(ТАФАМИДИС)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ
МКБ E85.1
1

Неврологичен статус, оценка по PND (polyneuropathy disability), оценка на стадия на хередитарната TTPA, NIS
1
(neuropathy impairment score)

2

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ехокардиография

3

Консултация с гастроентеролог

4

Липса на изключващи критерии по т. Г

2

2

3

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38. Медицинска документация
с отразена степен на повлияване на показателите след започване на лечението; необходимите изследвания са отразени в таблица 2 на
приложение 2 и задължително се представят на оригинална/и бланка/и от лаборатория или заверено/и и подписано/и копие/я
2
амбулаторен/и лист/и от преглед/и при специалист; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1
месец преди кандидатстването
3
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Навлизане в стадий 2 (или следващ) на неврологичното увреждане
Бременност и кърмене

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………….

в дневна доза

……………

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ФАМИЛНА
АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ ВЪВ ВТОРИ СТАДИЙ
(ПАТИСИРАН, ИНОТЕРСЕН)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.
Забележка: При поява на странични реакции от лечението или при изчерпване възможностите на един от лекарствените
продукти може да се премине към терапия с другия лекарствен продукт.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПЪРВИ КУРС
- ЗА ТЕРАПИЯ С ПАТИСИРАН СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ 1, 2, 3, 4 И 8
- ЗА ТЕРАПИЯ С ИНОТЕРСЕН СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВСИЧКИ КРИТЕРИИ
МКБ E85.1
1

Неврологичен статус, оценка по PND (polyneuropathy disability), оценка на стадия на хередитарната TTPA, NIS
1
(neuropathy impairment score)

2

ЕНГ(електроневрография), симпатиков тест, изследване на судомоторната функция (SUDOSCAN)

3

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ехокардиография

4

Консултация с гастроентеролог

5

Консултация с офталмолог

6

eGFR над 45ml/min

7

Съотношение белтък/креатинин в урината под 113mg/mmol

8

Липса на изключващи критерии по т. Б

2

2

2

2

3
3

4

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38. Необходимите
изследвания са отразени в таблица 2 на приложение 2 и задължително се представят на оригинални бланки от лаборатория или
заверени и подписани копия; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1 месец преди
кандидатстването;
2
амбулаторен/и лист/и от преглед/и при специалист, при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1
мес. преди кандидатстването
3
представя се оригинална бланка или заверено и подписано копие
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Тежко чернодробно увреждане
2
Тежко бъбречно увреждане или терминална бъбречна недостатъчност (eGFR<30ml/min/1.73m )
Съотношение белтък/креатинин в урината над 113mg/mmol – само при лечение с инотерсен
Брой на тромбоцитите < 100 x 109/l – само при лечение с инотерсен
Бременност и кърмене
Педиатрични пациенти (лица под 18 годишна възраст)

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

………………………………….

в дневна доза

..…………..

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА НАСЛЕДСТВЕНА
ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ ВЪВ ВТОРИ СТАДИЙ
(ПАТИСИРАН, ИНОТЕРСЕН)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ
- ЗА ТЕРАПИЯ С ПАТИСИРАН СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ 1, 2, 3 И 6
- ЗА ТЕРАПИЯ С ИНОТЕРСЕН СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВСИЧКИ КРИТЕРИИ
МКБ E85.1
1

Неврологичен статус, оценка по PND (polyneuropathy disability), оценка на стадия на хередитарната TTPA, NIS
1
(neuropathy impairment score)

2

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ехокардиография

3

Консултация с гастроентеролог

4

eGFR над 45ml/min

5

Съотношение белтък/креатинин в урината под 113mg/mmol

6

Липса на изключващи критерии по т. Г

2

2

3
3

4

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38. Медицинска документация с
отразена степен на повлияване на показателите след започване на лечението; необходимите изследвания са отразени в таблица 2 на
приложение 2 и задължително се представят на оригинална/и бланка/и от лаборатория или заверено/и и подписано/и копие/я
2
амбулаторен/и лист/и от преглед/и при специалист; при наличие на хоспитализация се прилага епикриза с номер ИЗ с давност до 1
месец преди кандидатстването
3
представя се оригинална бланка или заверено и подписано копие
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
2. Навлизане в стадий 3 на неврологичното увреждане
3. Тежко чернодробно увреждане
2
4. Тежко бъбречно увреждане или терминална бъбречна недостатъчност (eGFR<30ml/min/1.73m )
5. Съотношение белтък/креатинин в урината над 113mg/mmol – само при лечение с инотерсен
6. Брой на тромбоцитите < 75 x 109/l – само при лечение с инотерсен
7. Бременност и кърмене
8. Педиатрични пациенти (лица под 18 годишна възраст)

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………….

в дневна доза

……………

подписи на членовете на комисията: ........................................
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I.
1.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
Таблица 1

INN

TAFAMIDIS
PATISIRAN
INOTERSEN
2.

ДОЗА


20 mg перорално - препоръчителна дневна доза



0,3 mg/kg телесно тегло на всеки 3 седмици като интравенозна инфузия в
продължение на 80 минути



284 mg подкожно – веднъж седмично

ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
Таблица 2

Показатели и изследвания

Преди започване на
лечението

На всеки 6 месеца

x

x

mBMI(BMI x серумен албумин g/l)

х

х

Общ белтък

х

х

Албумин

x

x

ПКК

x

x

СУЕ

x

x

Креатинин, пикочна киселина, урея

x

x

Телесна маса

АСАТ, АЛАТ

x

x

Гломерулна филтрация(eGFR) - за Patisiran и Inotersen

x

x

Съотношение белтък/креатинин в урината(UPCR) – само за
Inotersen
ЕНГ

x

x

x

x

Консултация с невролог

x

x

Консултация с гастроентеролог

x

х

Консултация с кардиолог – ЕКГ, ЕхоКГ
Консултация с офталмолог– само за Inotersen

х
x

х

Изследванията се представят на оригинални бланки или заверени копия с подпис и печат на ЛЗ (при наличие на
хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО на основание чл.53, ал.1, т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС01-4 от 23 декември 2019г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-26/09.03.2022г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 02.07.2021г. на основание
решение № РД-НС-04.-69/11.06.2021г. и обн., ДВ, бр.55 от 02.07.2021г.
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и

5.

Притежавам/ не притежавам актуално ТЕЛК решение във връзка със заболяването.

няма да имам претенции към НЗОК.

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

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ФАМИЛНА АМИЛОИДОЗА С НЕВРОПАТИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

1830
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492. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси
за прием на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. съгласно РМС № 437 от 2.06.2021 г. по следните научни
специалности (докторски програми):
Ши- Области на висше образовафър ние, професионални направления и докторски програми
1

2

Форми на
обучение
редов- задочна
на
3

4

Професионално направление 5.7.
Арх и т ек т у ра, с т рои т елс т во и
геодезия
Архитектура на сгради
те, конструкции, съоръже
ния и детайли към катедра
„Пром и ш лен и сг ра д и“ –
2 бр.

2

Строителни конструкции
(стоманобетонни и зидани
конструкции; стоманобе
тонни мостове; обследване
и изпитване на строителни
конструкции и съоръжения;
метални конструкции; дър
вени конструкции; комбини
рани конструкции; стомане
ни и комбинирани мостове)
към катедри: „МДПК“ по
Ме т а л н и к он с тр у к ци и –
1 б р. р е д о в н а ф о р м а и
1 бр. задочна форма,
„Масивни конструкции“ –
1 бр. редовна форма

2

Строителни материали и
издели я и технологи я на
производството им

2

Строителна механика, съп
ротивление на материали
те и теоретична механика
към катедра „Строителна
механика“ по Строителна
механика

1

1

Автоматизация на инженер
ния труд и системи за авто
матизирано проектиране (в
строителство)

1

1

Организация и управление на
производството
(строителство)

2

Проектиране, строителство
и поддържане на железни
пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство
и поддържане на улици, ав
томобилни пътища и съо
ръжения

1

1

Транспортни съоръжения

1

1

Земна основа, фундиране и
подземно строителство

1

1

ВЕСТНИК
1
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3

4

Водоснабдяване и канали
зация

1

Хидротехническо строител
ство

1

Хидромелиоративно строи
телство

1

Инженерна хидрология, хид
равлика и водно стопанство

1

Обща, висша и приложна
геодези я, к адастрални и
геоинформационни системи
към катедра „Висша гео
дезия“ – 1 бр.

1

Общо:

19

6

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
кандидатите трябва да са завършили магистърски
специалности, съответстващи на направлението,
в което обучава факултетът, обявил конкурса; 4.
лица, притежаващи дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища,
задължително преминават в УАСГ през процедура
съгласно Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища, като след признаването могат да
кандидатстват за обучение в докторска степен;
5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса от 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството на
УАСГ – ректорат, заден двор, или по банков път).
Подаването на документи става в съответните
факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел.
963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по учебната
дейност; Хидротехнически факултет – корпус
А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45,
вътр. 772 или 696, заместник-декан по учебната
дейност; Строителен факултет – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, вътр. 372,
заместник-декан по учебната дейност; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по учебната дейност; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.
963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по учебната
дейност.
1824
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет
преобявява конкурси за приемане на редовни и
задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.
(приложението). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора за
участие в конкурса (свободен текст); 2. автобио
графия (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен
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„магистър“ и приложението към нея (ксерокопие
и оригинал); 4. удостоверение за признато вис
ше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 8. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в „Общинска
банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
Приложение
Ши- Области на висше обрафър зование, п рофесиона лни
направления и докторски
програми

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

1.3.

1

Форма на
обучение

Фол к лорис т и к а и е т но логия

1

р.о.

Английски език

1

Немски език

1

Руска литература

1

Теория и практика на превода (руски език)

1

з.о.

брой брой
места места

Специална педагогика

1

1

Социална педагогика

1

1

Предучилищна педагогика

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Методики на обучението в
началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)

1

Методики на обучението
в началните класове (Методика на обучението по
математика)

1

Педагогически технологии
в детската градина (Педагогически технологии за
овла д яване на околната
действителност)

1

1

1

Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физи ческо т о въ зпи тание и
спортната тренировка

1

Методика на обучението
по музика

1

Методика на обучението по
техника и технологии

1

2.1.

Филология
Български език

р.о.

1

1

2.2.

з.о.

брой брой
места места

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Британска литература)

1

Хуманитарни науки

Форма на
обучение

1

1

2.

Ши- Области на висше обрафър зование, професиона лни
направления и докторски
програми
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Истори я на българската
литература (Възрожденска
литература)

Теория на възпитанието и
дидактика

Педагогически технологии
в детската градина (Педагогически технологии за
овладяване на родния език)

ВЕСТНИК

История и археология
Документалистика, архивис т и к а , п а ле ог рафи к а ,
историография и източникознание (историография)

1

Документалистика, архивис т и к а , п а ле ог рафи к а ,
историография и източникознание (архивистика)

1

История на България (Нова
и най-нова българска история)

2

История на България (Средновековна българска история)

1

Средновековна обща история

1

Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)

1

Стара история и тракология

1

2.3. Философия
История на философията

1

Съвременни философски
теории

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за
културата

3.2.

Социология

1

Теория и история на културата

3

Психология
Педагогическа и възрастова
психология

3

Трудова и организационна
психология

2

С Т Р.
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направления и докторски
програми
3.3.

ДЪРЖАВЕН
Форма на
обучение
р.о.

брой брой
места места

3.6.

3.7.

3.9.

1

1

Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността

1

Приложение на новите информационни технологии
в PR

1

1

1

Нотариално право

1

1

Теория на държавата и правото. Политически и правни
учения

1

1

Конституционно право

1

Застрахователно право

1

Римско право

1

1

Администрация и управление
2

1

Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

1

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

2

1

Туризъм

4.

Природни науки, математика и информатика

4.4.

Науки за земята
Природна география

1

Информатика и компютърни науки
Информатика

1

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация

5.3.

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

1

Комуникационна и компютърна техника

БРОЙ 23
Форма на
обучение
р.о.

Кинезитерапия
8.

з.о.

брой брой
места места
1

Логопедия

1

1
2

Изкуства

8.3. Музикално и танцово изкуство

8.4.

Право на Европейския съюз

Икономика и управление
на туризма

4.6.

Компютърни системи, комплекси и мрежи

Право

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната
сфера)
3.8.

1

Социални дейности
Организация и управление
на социалните дейности

3.5.

Ши- Области на висше обрафър зование, професиона лни
направления и докторски
програми

Политически науки
Политология

3.4.

з.о.

ВЕСТНИК

Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

Хореография

1

Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство
и телевизия

2

Общо:
62
21
1779
46. – Бургаският свободен университет обявява
конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за заемане на
академичните длъжности: професор по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и артпедагогика) – един; доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
(Счетоводство и финансови анализи) – един, двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
1818
26. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 по
протокол № 46 от 27.01.2022 г. на Столичния
общински съвет (СОС) e одобрен проект за изменение на план за улична регулация на м. Кв.
Вердикал между о.т. 45в и о.т. 47 за създаване
на задънена улица от о.т. 47а (нова) до о.т. 47б
(нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ XIV-167 от кв. 9, м. Кв. Вердикал,
и план за регулация и застрояване за поземлен
имот с идентификатор 02659.2196.2166 по кадастралната карта, създаване на нови УПИ XXV2166 – „за ЖС“, УПИ XXVI-2166 – „за ЖС“, и УПИ
XXVII-2166 – „за ЖС“, кв. 9, м. Кв. Вердикал,
район „Банкя“, заедно с план-схема по чл. 108
от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“
в обхвата на плана. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1777
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63. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за
трасето на „Трети метродиаметър на Софийски
метрополитен“ между МС – 2ІІІ и МС – 3ІІІ, кв. 1,
2, 2а, 15 от м. Левски-зона В, кв. 24а от м. Левски-зона Г, в граници от ул. Рилска обител до ул.
Поручик Георги Кюмюрджиев, който е изложен
в Район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.
1776
36. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ
XXI-678 и УПИ XXII, кв. 23 по ПУП – ПР на с.
Краище, община Белица, одобрен с Решение № 114
по протокол № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – Белица, и образуване на нов УПИ XXVII,
кв. 23, по имотни граници на ПИ № 39270.1.825,
№ 39270.1.739, № 39270.1.985 и № 39270.1.1603 по
КККР на с. Краище, община Белица, одобрени
със Заповед № РД-18-22 от 19.04.2011 г. на и.д. на
АГКК – София. Новообразуваният УПИ ХХVІІ,
кв. 23, е с предназначение „За автосервиз и складове“ с площ 713 кв. м. Приобщените към него
имоти и части от имоти са, както следва: ПИ
№ 39270.1.825 с площ 356 кв. м, собственост на
Росен Красимиров Бачевски; ПИ № 39270.1.739
с площ 200 кв. м, собственост на Росен Красимиров Бачевски; ПИ № 39270.1.985 с площ 67 кв.
м, собственост на Росен Красимиров Бачевски;
ПИ № 39270.1.1603 с площ 90 кв. м, собственост
на Община Белица. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: ул. Георги Андрейчин № 15,
Белица 2780.
1816
75. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че във връзка с Решение № 332
от 18.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Белово,
е изработен и приет проект за:
1. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Селище на строители“,
в ПИ 14163.16.19, м. Друма по КККР, за който
съответства регистър № 1;
2. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Начало тунел – Т11“,
в ПИ 14163.14.44, м. Поличката по КККР, за който
съответства регистър № 2;
3. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Край тунел – Т11“,
в ПИ 14163.49.108 по КККР, за който съответства
регистър № 3;
4. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Начало тунел – Т12“,
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в ПИ 66319.11.207 по КККР, за който съответства
регистър № 4;
5. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Край тунел – Т12“,
в ПИ 66319.4.313 по КККР, за който съответства
регистър № 5;
6. ПУП – ПП „Нов временен МКТП 630 kVA,
20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV за временно
ел. захранване“ за строеж: „Тунел – 13, изход“, в
ПИ 48903.34.185 по КККР, за който съответства
регистър № 6.
Проектът се намира в общинската администрация, ет. 2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да разгледат и направят писмени предложения,
възражения и искания по проекта.
1804
76. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че във връзка с Решение № 342
от 18.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Белово,
е изработен и приет проект за ПУП – ПП в границите на урбанизираната територия за елементи
на техническата инфраструктура – укрепителни
и отводнителни мероприятия за „Укрепване на
свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ 04.14163-02,
№ PAZ 04.14163-03 в кв. 25, 26, 27 и 28 в с. Габровица, община Белово“. Проектът се намира в
общинската администрация, ет. 2, стая № 12. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да разгледат и
направят писмени предложения, възражения и
искания по проекта.
1805
168. – Община Благоевград на основание
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 59 от протокол № 3 от
25.02.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на техническата инфраструктура
„Водоснабдяване – водопроводно отклонение“ за
обект: „Жилищни сгради“, в имот с идентификатор
04279.310.4 по кадастралната карта на Благоевград,
с трасе и сервитут, засягащи имот с идентификатор
04279.310.1 (горска територия – частна държавна
собственост) по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
1781
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 877
от 24.02.2022 г. на Великотърновския общински
съвет е одобрен проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване в обхвата на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) XXI – За сервиз за автогуми (имот
с идентификационен номер 10447.503.174), УПИ I
(имот с идентификационен номер 10447.503.78)
и УПИ XXVII – За обществено обслужване,
спорт и атракции (имот с идентификационен
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номер 10447.503.314), кв. 138 по ПУП на гр. Велико Търново, община Велико Търново, заедно с
изготвените към него план-схеми. На основание
чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Великотърновския общински съвет
пред Административния съд – Велико Търново.
1778
53. – Община Две могили, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –
изменение на план за улична регулация от о.т. 31
до о.т. 69 и изменение на план за регулация за
УПИ III в кв. 82 по плана на с. Баниска, община
Две могили. Проектът се намира в общинската администрация, отдел УТС. На основание
чл. 128, ал. 5 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“.
1815
1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проект на подробен устройствен
план – парцеларен план и план-схема за електроснабдяване към действащия ПУП – ПР на кв.
Река Девня, гр. Девня, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива по чл. 150
от ЗУТ за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1007 на Път
А2 „Варна – Провадия“ км 399+950, попадаща в
землището на гр. Девня, община Девня, част от
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства с
обща технически допустима максимална маса над
3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с
обща технически допустима максимална маса до
3,5 т (електронна винетка)“, в ПИ 20482.305.68,
20482.305.70, 20482.304.375 и 20482.304.25 по кадастралната карта на гр. Девня. 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 общината.
1806
93. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Захранващ водопровод за
ПИ № 03860.38.56 през ПИ № 03860.38.51, местен
път, и ПИ № 03860.38.173, селскостопански път, в
землището на с. Бенковски, община Добричка“.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая № 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админист
рация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1784
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580. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за обект: „Трасе на захранващ водопровод до ПИ с идентификатор 35883.7.56 по
КККР на землището на гр. Камено, местност
Дере арас, община Камено“. Проектът е изложен
в Община Камено (техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1787
1. – Община Кюстендил на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 676 от
24.02.2022 г. на Общинския съвет – Кюстендил,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване по чл. 16 от
ЗУТ за територията на м. Белия камък, землище
гр. Кюстендил. Територията на обекта е, както
следва: юг – земеделска територия до границата
на землище гр. Кюстендил и землище с. Слокощица; север – земеделска територия от гробищен
парк до границата на землище гр. Кюстендил;
изток – земеделска територия до границата на
землище с. Слокощица; запад – земеделска територия от границата на землище гр. Кюстендил
до гробищен парк. Одобрява схемите по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ в горния обхват. Възложител на
проекта е Община Кюстендил. Решението подлежи на оспорване пред А дминистративния
съд – Кюстендил, по реда на АПК и по реда на
чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.
1825
14. – Община Кюстендил на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 677 от
24.02.2022 г. на Общинския съвет – Кюстендил, е
одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ
VI – „комплексно жилищно строителство“, в кв.
175, УПИ VIII – „за читалище, градско казино,
експониране на археология и парк, ритуален дом
и площад“, в кв. 176, и кв. 289 – „бизнес център“,
по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил за: изменение
границите на УПИ VI – „комплексно жилищно
строителство“, в кв. 175 от плана в съответствие
с имотните граници на ПИ 41112.503.826, като
се създава нов У ПИ V I-826 – „за ж илищно
строителство“; образуване на нов УПИ VII – „за
многофункционален център, библиотека, детска
площадка, експониране на археология и парк“,
от заличените поради отпаднала необходимост
улица с о.т. 39 – о.т. 40 и кв. 289 – „бизнес център“,
както и освободената площ от УПИ VI, кв. 175;
образуване на нови УПИ с регулационни граници в съответствие с кадастралните граници на
поземлените имоти от КККР, както следва: за
УПИ ІІ-2615, 2616, се образуват нови УПИ ІІ-831,
832; за УПИ ІІІ-2613 се образува нов УПИ ІІІ829; за УПИ V-2612 се образува нов УПИ V-827.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Админист
ративния съд – Кюстендил, по реда на АПК и по
реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.
1826
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5. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Нова кабелна линия 20 kV“ от същ. ЖР № 11,
ситуиран в имот 38.319, с. Брестник, м. Мистроповите от ВЛСН „Браниполе“ по плана на с.
Брестник, община „Родопи“, до същ. ЖР № 11-2,
намиращ се в м. Герена, с. Браниполе, община
„Родопи“. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 06447.38.83,
06447.38.317, 06447.38.319, 06077.20.40, 06077.20.42,
06077.20.59 и 06077.20.76 по кадастралната карта
на землище с. Брестник и с. Браниполе, община
„Родопи“. Дължината на трасето е общо 254 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
1786
99. – Общ и на Съед и нен ие на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 10, взето с протокол
№ 3 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Съединение, е одобрен проект за ПУП – ПП за
обект: „Проектиране и изграждане на независимо
електрозахранване на отдалечен обект ДПРМП“,
в землището на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив, с трасе на новата
подземна кабелна линия средно напрежение
20 kV от съществуващ ЖР в ПИ 46944.24.1 до
съществу ващ т рафопост, намиращ се в ПИ
46944.24.21 в землището на с. Малък чардак.
Засегнатите имоти от последващи аварийни
строително-монтажни дейности са със следните идентификатори: 46944.24.21, 46944.24.17,
46944.24.213, 46944.24.235, 46944.24.7, 46944.26.190,
46944.24.185, 46944.24.6, 46944.24.5, 46944.24.234,
46944.24.2, 46944.24.1. Сервитутната линия е с
ширина от два метра – от двете страни на подземния кабел. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1827
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Ерджан Арък, с неизвестен адрес,
че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, ІІ бр. състав, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
и да получи съдебните книжа като ответник
по гр. д. № 17761/2021 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, ІІ бр. състав, заведено от Станка
Асенова Арък за развод, с оглед депозиране на
писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
1817
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Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 239/2019 г. по искова молба с
ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997,
с адрес за призоваване: София, пл. Света Неделя № 6, и ответници: Лъчезар Митов Петков,
ЕГН 6311220061, с адрес: Петрич, ул. Александър
Стамболийски № 57, Ирина Стоянова Коларова-Петкова, ЕГН 6305110152, с адрес: Петрич,
ул. Александър Стамболийски № 57, и „Интер
Фууд – 2014“ – ЕООД, с ЕИК 203027175, с адрес:
Петрич, ул. Александър Стамболийски № 57, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
и цена на иска: 257 995,73 лв., с което се иска
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 257 995,73 лв. от Лъчезар Митов
Петков, ЕГН 6311220061, с постоянен и настоящ
адрес: Петрич, ул. Александър Стамболийски
№ 57, Ирина Стоянова Коларова-Петкова, ЕГН
6305110152, с постоянен и настоящ адрес: Петрич,
ул. Александър Стамболийски № 57, и „Интер
Фууд – 2014“ – ЕООД, ЕИК 203027175, със седалище и адрес на управление в Петрич, ул.
Александър Стамболийски № 57, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лъчезар Митов Петков,
ЕГН 6311220061:
– Сумата в размер на 50 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла в размер от капитала на „Интер
Фууд – 2014“ – ЕООД, ЕИК 203027175.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лъчезар Митов Петков,
ЕГН 6311220061 и от Ирина Стоянова КолароваПеткова, ЕГН 6305110152:
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № Е9676КМ, рама № W0L0AHL0875184584,
двигател № Z19DTH17250350, цвят – черен металик, дата на първа регистрация 3.07.2007 г.,
придобит от Ирина Коларова-Петкова с договор
от 8.10.2013 г. Пазарна стойност към настоящия
момент 4000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ирина Стоянова Кола
рова-Петкова, ЕГН 6305110152:
– Сумата в размер на 50 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени
дяла от капитала на „Ирис Дент – Д-р Ирина
Коларова-Петкова – индивидуална практика за
първична извънболнична дентална помощ – лекар
на дентална медицина“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 от ЗПКОНПИ от Лъчезар Митов Петков,
ЕГН 6311220061:
– Сумата в общ размер на 17 850 лв., внесени от титуляря по банкова сметка в левове с
IBAN BG 53 CRBA 9898 4001 0459 85, открита
в „Юробанк Българи я“ – А Д (тогава „А лфа
банк“ – АД).
– Сумата в общ размер на 3552 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в левове с IBAN
BG 55 BPBI 8898 4001 0459 85, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер на 2735,22 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в левове с IBAN
BG 89 BPBI 9920 1030 0597, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер на 8065,71 лв., внесени от титуляря по банкова сметка в левове
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№ 5414 920300597 010, открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер на 5000 лв., представляващи получени парични средства от трети
лица по банкова сметка в левове IBAN BG 50
RZBB 9155 1065 753 110, открита в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 769,13 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в евро IBAN BG
11 RZBB 9155 1465 753 100, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 25 400 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в левове IBAN BG
25 UNCR 9660 1020 337 410, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер на 53 704,25 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица по банкова сметка в левове IBAN BG 25
UNCR 9660 1020 337 410, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в общ размер на 2444,11 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез Money Gram.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 от ЗПКОНПИ от Ирина Стоянова КолароваПеткова, ЕГН 6305110152:
– Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фиат“, модел „Пунто“, рег. № Е4845КН, рама
№ ZFA18800000170065, към датата на отчуждаване.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 от ЗПКОНПИ от Ирина Стоянова КолароваПеткова, ЕГН 6305110152:
– Сумата в общ размер на 1336,68 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в евро с IBAN BG
41 CRBA 9898 2030 0806 97, открита в „Юробанк
България“ – АД (тогава „Алфа банк“ – АД).
– Сумата в общ размер на 12 866,06 лв., внесени от титуляря по банкова сметка в левове с
IBAN BG 04 BPBI 7922 1047 3227 01, открита в
„Юробанк България“ – АД.
– Сумата в общ размер на 852 лв., внесени от
титуляря по банкова сметка в левове с IBAN BG
74 BPBI 7922 1047 3227 02, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в общ размер на 1709,27 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез „Уестърн Юнион“.
– Сумата в общ размер на 40 357,86 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря
по банкова сметка в левове с IBAN BG 05 STSA
9300 00 13910285, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 19 245,50 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря
по банкова сметка в левове с IBAN BG 05 STSA
9300*00 13910285, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 36 086,76 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря
по банкова сметка в левове с IBAN BG 05 STSA
9300 00 13910285, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 6990,80 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по банкова сметка в левове с IBAN BG 05 STSA
9300 00 13910285, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 2077,13 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря
по банкова сметка в левове с IBAN BG 42 STSA
9300 00 16284179, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 1185,26 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря
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по банкова сметка в левове с IBAN BG 25 STSA
9300 00 21489020, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 959,64 лв., внесени
от титуляря по банкова сметка в левове IBAN
BG 97 RZBB 9155 1072 198 011, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в общ размер на 6658,25 лв., представляваща погашения по кредит от титуляря по
банкова сметка в левове с № 8002 31000 527230,
открита в „ОББ“ – АД.
– Сумата в общ размер на 50 лв., внесени от титуляря по банкова сметка в левове с
№ 433250923165808, открита в „ОББ“ – АД.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзк а с
чл. 142, ал. 2, т. 2 от ЗПКОНПИ от „Интер
Фууд – 2014“ – ЕООД, ЕИК 203027175:
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, рег. № Е2129КР, рама № VF1KG19B633479117,
двигател № без номер, цвят – черен, дата на първа
регистрация 14.04.2005 г., придобит на 14.08.2014 г.
от „Интер Фууд – 2014“ – ООД. Пазарна стойност
към настоящия момент 3500 лв.
Гражданско дело № 239/2019 г. по описа на
Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.06.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да предявят съответния иск до приключване на
съдебното дирене в първата инстанция.
1812
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 2659/2018 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул.
Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Демир
Красимиров Кирилов, ЕГН 7912121067, с постоянен
адрес: Варна, ул. Петко Напетов № 59, и настоящ
адрес: Варна, ж.к. Трошево № 50, ет. 6, ап. 32, и
Нели Георгиева Димитрова, ЕГН 8710055572, с
постоянен и настоящ адрес: Силистра, ул. Здравец № 1, иск с правно основание чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност
232 788,42 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Демир Красимиров Кирилов:
– лек автомобил, марка „Деу“, модел „Ланос“,
рег. № В 1950 НА, рама № KLATF08CEXB369173,
двигател № A13SMS075879B, дата на първа регистрация 28.07.1999 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 28.02.2012 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Демир Кра
симиров Кирилов:
– сума в размер на 100 лв., представляваща
равностойността към датата на отчуждаване на
дружествените дялове от капитала на „Марто и
Нели 2012“ – ЕООД, ЕИК 202161940, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Петко
Напетов № 59;
– сума в размер на 5000 лв., представляваща
равностойността към датата на отчуждаване на
дружествените дялове от капитала на „Крис
11“ – ООД, ЕИК 200586729, със седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Петко Напетов № 59;
– сума в размер на 1000 лв., представляваща
равностойността към датата на отчуждаване на
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дружествените дялове от капитала на „Бохеми
МП“ – ООД, с ЕИК 203279201, със седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Пробуда № 235;
– сума в размер на 92 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се във Варна, ул.
Цар Иван Страцимир № 67, ет. 5, ателие № 5, с
ид. 10135.1501.107.4.11 по кадастралната карта на
гр. Варна, с предназначение – ателие за творческа
дейност, с обща застроена площ 64,36 кв. м, който
се състои от едно помещение – ателие, с площ
16,5 кв. м, таванско помещение с площ 4,5 кв. м,
баня-тоалетна, коридор и два балкона, заедно с
24 кв. м идеални части от поземления имот, в
който гореописаната сграда е построена, целият с
площ 261 кв. м, отчужден с нотариален акт № 96,
том I, рег. № 5990, дело № 85 от 23.04.2014 г.;
– су ма в размер на 12 000 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 270 ЦДИ“, рег. № В8105НА,
р а м а № W DB 2 0 9 3161 F 0 4 6 018 , д в и г а т е л
№ 61296730236022, дата на първа регистрация
27.02.2003 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 16.07.2013 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Демир Красимиров
Кирилов:
– сума общо в размер на 52 750,97 лв., представляваща внесени средства от трети лица по
банкова сметка № BG25UNCR70004522095194 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Демир
Красимиров Кирилов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Нели Георгиева
Димитрова:
– су ма в размер на 22 000 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в
Добрич, ж.к. Север 2, ул. Калиакра № 54, блок 3,
а именно: жилище – апартамент № 94, ет. 6, с
ид. 72624.606.458.94 по кадастралната карта на
гр. Добрич, състоящ се от стая, коридор, сервизни помещения и балкон с обща застроена площ
26 кв. м, ведно с прилежаща изба с площ от
2,65 кв. м, отчужден с нотариален акт № 120,
том I, рег. № 941, дело № 65 от 25.02.2013 г.;
– сума в размер на 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № В 1336 КМ, рама № WVWZZZ1JZXW255766,
двигател № AKL194022, дата на първа регистрация
13.10.1998 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 3.09.2010 г.;
– сума в размер на 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
рег. № В9899РС, рама № WAUZZZ4F36N023927,
двигател № BLB094441, дата на първа регистрация
17.06.2005 г., отчужден след проверявания период.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Нели Георгиева Димитрова:
– сума в размер на 4500 лв., представляваща внесени средства по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 14 RZBB 91554096607416 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Нели Георгиева Димитрова, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество;
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– сума в размер на 600 лв., представляваща
внесени от трето лице средства по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 02 RZBB 91554496607405
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Нели Георгиева Димитрова, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество;
– сума в размер на 29 337,45 лв., представляваща предоставени и невъзстановени заемни
средства съгласно нотариален акт за учредяване
на договорна ипотека № 16, том II, рег. № 3268,
дело № 192 от 1.10.2009 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.07.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание,
т.е. до 14.07.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
1822
Софийският градски съд, гр. отделение – първоинстанционни състави, 15 състав, на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има
образувано гр. д. № 11883/2020 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Теодор Бориславов Чонков, ЕГН 7105176283,
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, описано, както следва:
Имущество, предмет на искането:
1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Теодор Бориславов
Чонков:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
стойността на отчуждените 500 дружествени
дяла от капитала на „Топливо груп“ – ЕООД, в
ликвидация, ЕИК 200063508;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
стойността на отчуждените 500 дружествени
дяла от капитала на „ЕВ-Мар – Транс“ – ЕООД,
в несъстоятелност, ЕИК 160062356.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Теодор Бориславов Чонков:
– сумата в размер 10 лв., представляваща
равностойността на наличните 10 дружествени
дяла, представляващи 100 % от капитала на
„Инпулсия“ – ЕООД, ЕИК 203636169.
3. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Спешъл Пропъртис ЛТД“ (Special
Properties Ltd.), рег. № 184686:
– сумата в размер 2 199 000 лв., представляваща 4398 броя обикновени, поименни, налични
акции по 500 лв. с право на глас от капитала на
„Спешъл Инвест“ – АД, ЕИК 204356679;
– сумата в размер 49 500 лв., представляваща
равностойността на 99 бр. обикновени, налични
акции с право на глас от капитала на „Спешъл
Инвест“ – АД, ЕИК 204356679.
4. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Спешъл Пропъртис Бълга
рия“ – ЕООД, ЕИК 204259917:
– сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на 1 бр. обикновени, налични
акции с право на глас от капитала на „Спешъл
Инвест“ – АД, ЕИК 204356679.
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5. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Теодор Бориславов
Чонков:
– сумата в размер 23 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество;
– сумата в размер 130 евро с левова равностойност 254,26 лв., получена през 2018 г. от Теодор
Чонков чрез системи за бързи разплащания на
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 5000 евро с левова равностойност 9779,15 лв., получена през 2011 г. от Тео
дор Чонков чрез системи за бързи разплащания
на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;
– сумата в размер 152 940 лв., внесена по
сметка № 23479690 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от
Теодор Чонков в периода 2016 г. – 2018 г.;
– сумата в размер 50 лв., внесена по сметка
№ 23825841 в „Банка ДСК“ – ЕАД, през 2016 г.
от Теодор Чонков;
– сумата в размер 6 059 700 лв., изтеглена
в брой в периода 2016 г. – 2019 г. от Теодор
Чонков от банкова сметка № 23825833 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр „Спешъл Пропъртис ЛТД“
(Special Properties Ltd.), рег. № 184686;
– сумата в размер 603 302,50 лв., внесена
в брой от Теодор Чонков по банкова сметка
№ 23825833 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
„Спешъл Пропъртис ЛТД“ (Special Properties Ltd.),
рег. № 184686.
6. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Спешъл Пропъртис
ЛТД“ (Special Properties Ltd.):
– сумата в размер 5 050 392,10 лв., получена
от „ТМН“ – ООД, и Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори“ и наредена по сметки
на „Инпулсия“ – ЕООД, „Техноинвестмънтс“,
„Праймедия“ – ЕООД, „Спешъл Пропъртис България“ – ЕООД, от банкова сметка № 23825833 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр „Спешъл Пропъртис ЛТД“ (Special Properties Ltd.), рег. № 184686.
7. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Спешъл Пропъртис ЛТД“ (Special
Properties Ltd.):
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
равностойността на 2000 дружествени дяла по
един лев всеки от тях от капитала на „Спешъл
Пропъртис България“ – ЕООД, ЕИК 204259917.
8. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Теодор Бориславов
Чонков:
– сумата в размер 10 000 лв., внесена по сметка
№ 24477279 в „Банка ДСК“ – ЕАД, през 2018 г.
Определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 13.05.2022 г. от 10,15 ч.
1809
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 15 състав, на
основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява,
че има образувано гр.д. № 5738/2021 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Петко Васков Митов, ЕГН 7705186405, за
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отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, описано, както следва:
Имущество, предмет на искането:
І. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петко Васков Митов с
цена на иска 254 539 лв.:
50 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. от капитала на „Арт Брадърс“ – ЕООД,
ЕИК 201748714, със седалище и адрес на управ
ление: София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, бл. 137, вх. А, ап. 18, представлявано от
Петко Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
5000 лв. от капитала на „Би Енд Ес Ви“ – ЕООД,
с ЕИК 200076352, със седалище и адрес на управление: София, район „Витоша“, кв. Павлово,
бул. Александър Пушкин № 29, представлявано
от Петко Васков Митов;
5 дружествени дяла с номинална стойност
10 лв. от капитала на „Феникс 2012“ – ЕООД, с
ЕИК 201671355, със седалище и адрес на управление: Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий
№ 2, представлявано от Петко Васков Митов;
100 000 дружествени дяла с номинална стойност 200 000 лв. от капитала на „Бул Транс
2011“ – ЕООД, с ЕИК 201626016, със седалище
и адрес на управление: Благоевград, ул. Арсений Костенцев № 23, представлявано от Петко
Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
5000 лв. от капитала на „Флеш Ем Джи“ – ЕООД,
с ЕИК 131401540, със седалище и адрес на управление: София 1606, район „Сердика“, ул.
Будапеща № 90, ет. 3, представлявано от Петко
Васков Митов;
2 дружествени дяла с номинална стойност
2 лв. от капитала на „Трейд-Комерс-78“ – ЕООД,
с ЕИК 201516694, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Бъкстон 11, ет. 5, ап. 22,
представлявано от Петко Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
5000 лв. от капитала на „Зора София“ – ЕООД,
с ЕИК 175240836, със седалище и адрес на управление: София, район „Младост“, ж. к. Младост
1, бл. 74, вх. 2, ет. 5, ап. 109, представлявано от
Петко Васков Митов;
5 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. от капитала на „Медия-Ево“ – ЕООД, с ЕИК
201750996, със седалище и адрес на управление:
София, район „Студентски град“, кв. Витоша,
ул. Професор Кирил Попов № ЗД, вход В, ап. 3,
представлявано от Петко Васков Митов;
300 дружествени дяла с номинална стойност
300 лв. от капитала на „ЙАС трейдинг“ – ЕООД, с
ЕИК 201019856, със седалище и адрес на управление: София, район „ Триадица“, ж. к. Стрелбище,
ул. Нишава № 131, вх. Б, ет. 1, представлявано
от Петко Васков Митов;
100 дружествени дяла с номинална стойност
5000 лв. от капитала на „Стандарт – Христена
Стефанова“ – ЕООД, с ЕИК 130071965, със седалище и адрес на управление: София, община
„Изгрев“, ул. Елемаг № 17, бл. 308, ет. 11, ап. 51,
представлявано от Петко Васков Митов;
50 д ру жест вени д яла с обща номина лна
стойност 5000 лв. от капитала на „Диа – Инженеринг“ – ЕООД, с ЕИК 131148717, със седалище
и адрес на управление: София, кв. Орландовци,
ул. Нашо Бончев № 26, представлявано от Петко
Васков Митов;
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250 дружествени дяла с номинална стойност
2500 лв. от капитала на „Моника 02“ – ООД, с
ЕИК 104605834, със седалище и адрес на управ
ление: Стражица, ул. Дончо Узунов № 10, вх. Б,
представлявано от Петко Васков Митов;
10 д ру жест вени д яла с номина лна стойност 10 лв. от капитала на „Х Х Х-Мода-Нет.
Ком“ – ЕООД, с ЕИК 202170544, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Кукуряк № 23,
представлявано от Петко Васков Митов;
50 д ру жест вени д яла с номина лна стойност 5000 лв. от капитала на „Хаус Системс
2002“ – ЕООД, с ЕИК 131209547, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Красно село,
бл. 210, вх. Б, ет. 3, ап. 25, представлявано от
Петко Васков Митов;
100 дружествени дяла с номинална стойност 5000 лв. от капитала на „Нео Пламбор
2016“ – ЕООД, с ЕИК 200770490, със седалище
и адрес на управление: София, район „Красно
село“, ул. Бузлуджа № 36, представлявано от
Петко Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
5000 лв. от капитала на „Пе Ва Мит 2017“ – ЕООД,
с ЕИК 130516454, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, ул. Морска сирена № 24, ет. 11,
ап. 63, представлявано от Петко Васков Митов;
100 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. от капитала на „Ибис Трейд“ – ЕООД, с
ЕИК 202357533, със седалище и адрес на управление: София 1480, район „Триадица“, ж. к. Иван
Вазов, ул. Бурел № 56, ет. 1, ап. 1, представлявано
от Петко Васков Митов;
50 д ру жест вени д яла с номина лна стойност 5000 лв. от капитала на „Интерекоинтелект“ – ЕООД, с ЕИК 175228264, със седалище и
адрес на управление: гр. Банкя, район „Банкя“, бул.
Варна № 41, собственост на Петко Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. от капитала на „Кристал 2018“ – ЕООД,
с ЕИК 205081951, със седалище и адрес на управление: София, район „Възраждане“, ул. Лом
№ 1, представлявано от Петко Васков Митов;
6000 дружествени дяла с номинална стойност
6000 лв. от капитала на „Алекто 2000“ – ООД, с
ЕИК 130145796, със седалище и адрес на управ
ление: София, кв. Банишора, ул. Странджа № 13,
представлявано от Петко Васков Митов;
2 дружествени дяла с номинална стойност
2 лв. от капитала на „Арис 2007“ – ЕООД, с ЕИК
200906232, със седалище и адрес на управление:
София 1510, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Ди
митър, бл. 106, вх. Б, ет. 3, ап. 36, представлявано
от Петко Васков Митов;
200 дружествени дяла с номинална стойност
200 лв. от капитала на „РениСю“ – ЕООД, с ЕИК
202112808, със седалище и адрес на управление:
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 106, вх. Б, ет. 3, ап. 36, представлявано от
Петко Васков Митов;
10 дружествени дяла с номинална стойност
10 лв. от капитала на „Арагон 91“ – ЕООД, с ЕИК
201890158, със седалище и адрес на управление:
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 128, вх. А, ет. 3, ап. 12, представлявано от
Петко Васков Митов;
5 дружествени дяла с обща номинална стойност 5 лв. от капитала на „МД Проджект Консултинг“ – ООД, с ЕИК 202794928, със седалище
и адрес на управление: София, ж. к. Люлин,
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бл. 508, вх. А, ет. 8, ап. 31, представлявано от
Петко Васков Митов;
50 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв., представляващи 100 % от капитала на
„Фрейт Партнер“ – ЕООД, с ЕИК 203976556, със
седалище и адрес на управление: с. Юруково,
община Якоруда, област Благоевград, представ
лявано от Петко Васков Митов;
10 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв., представляващи 100 % от капитала на
„Уестърн Трейд“ – ЕООД, с ЕИК 205099216, със
седалище и адрес на управление: София, ж. к.
Сухата река – 1517, бл. 2, вх. В, ет. 2, ап. 6, представлявано от Петко Васков Митов;
сумата в размер 100 лв. за придобиването
на 100 дружествени дяла от капитала на „Орто
Проект“ – ООД, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
ІІ. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петко Васков
Митов с цена на иска 9132,69 лв.:
сумата в размер 500 лв., представляваща равностойността на отчуждените 50 дружествени
дяла от капитала на „Стейбли“ – ЕООД, подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените 100 дружествени дяла от капитала на „Солотекс“ – ЕООД,
подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 3632,69 лв., представляваща
получен паричен превод чрез WESTERN UNION
през 2013 г.
Определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят
в делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 10.06.2022 г. от 11 ч.
1813

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Академичен хор „Ангел Манолов“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, устава на сдружението и
решение на УС на САХАМ от 8.03.2022 г. свиква
общо събрание на 12.05.2022 г. от 18 ч. в сградата
на НСД, София, пл. Народно събрание № 10, ет. 3,
зала 404, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на диригента, отчетен доклад на УС, отчетен доклад
на касиера; 2. предложения за изменение на устава,
в т.ч. промяна числеността и преконфигуриране
на УС; 3. избор на нови членове за УС; 4. разни.
Присъствието на всички членове е желателно, като
представянето чрез пълномощни се осъществява
при следния ред: попълнени с три имена и ЕГН
от упълномощителя; попълнени поне две имена
на упълномощения; собственоръчен подпис; до
три пълномощни към гласуващ редовен член на
състава; представяне на пълномощните на протоколиращия събранието за нанасяне в списъка на
присъстващите преди започване на събранието.
1803
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1. – Управителният съвет на Културен клуб
на великотърновци, живущи в София, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 18.05.2022 г. в 17 ч. в
помещението на клуба на адрес: София, ул. Граф
Игнатиев № 24, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на клуба за 2020 – 2021 г.;
2. доклад на председателя на контролния съвет
за дейността и финансовата част на клуба за
2020 – 2021 г.; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на Културния клуб на великотърновци, живеещи в София; 4. приемане бюджета
на клуба за 2022 г.; 5. избор на нов управителен
и контролен съвет. Поканват се всички членове
на клуба да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то се
провежда един час по-късно при наличността
на явилите се членове независимо от броя им.
1820
5. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на
сдружението свиква годишно общо събрание на
10.05.2022 г. в 17,30 ч. в пресцентъра на спортна
зала „Никола Петров“ – Горна Оряховица, ул.
Васил Априлов № 26, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността за 2021 г., финансов план и
насоки за развитие през 2022 г. на ВК „Импулс“;
2. приемане на ГФО за 2021 г.; 3. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се
провежда на същото място, при същия дневен ред
и се счита законно колкото и членове да се явят.
1819
1. – Управителният съвет на „Сдружение
за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии
2013“ – гр. Септември, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
30.04.2022 г. от 18 ч. (с резервна дата 7.05.2022 г. от
18 ч.) в сградата на Народно читалище „Пробуда
1935“, ул. Княз Борис І № 73, гр. Септември, при
следния дневен ред: 1. запознаване на членовете
на ОС за: внезапната смърт на председателя Светослав Василев Дочев на 16.12.2021 г., свиканото
извънредно ОС на 28.01.2022 г. и избор на нов
член на УС и председател на УС, потвърждаване
на всички действия, извършени от УС и новия
председател; 2. освобож даване членовете на
управителния съвет на „Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии 2013“ и освобождаване от отговорност същите; 3. приемане
на нов устав на „Сдружение за етнокултурен и
фолклорен обмен Мераклии 2013“; 4. избиране
нов управителен съвет на сдружението за нов
5-годишен мандат; 5. разглеждане и приемане на
ГФО за 2021 г. и годишен доклад за дейността
за 2021 г.
1823

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.
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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.
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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

